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A IMPORTÂNCIA DA RECLASSIFICAÇÃO DO CANABIDIOL
PELA ANVISA COMO SUBSTÂNCIA CONTROLADA
Stiffany Santos Cordeiro1
Maria das Graças da Silva2

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo sobre a importância da reclassificação do Canabidiol
por parte do órgão regulamentador a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como
medicamento de uso controlado e não mais como substância psicoativa, pontuando os avanços que
esta regulamentação trás em âmbitos de pesquisas científicas, com o objetivo de auxiliar pessoas no
tratamento a doenças de origem neurológicas, questões de melhorias na qualidade de vida de
pacientes que precisam da substância, lei que proíbe à utilização em âmbitos de cultivo e manuseio
da planta Cannabis sativa e autorização de importação de medicamentos a base de Canabidiol. A
metodologia deste estudo se deu a partir de referenciais teóricos bibliográficos, analisando artigos,
leis, consultas em sites relacionados com o assunto e do órgão regulamentador de substâncias
controladas (ANVISA). A Cannabis sativa ̶ também conhecida como cânhamo ou maconha ̶ teve
seu primeiro registro de uso medicinal documentado por volta de 2.300 a.C quando o chinês Chen
Nong prescreveu a chu-ma (cânhamo fêmea) para tratamento de gota, constipação, malária,
reumatismo e problemas menstruais, classificando-a como um dos “supremos elixires da
imortalidade”. Em 16 de abril de 2008, foi instituído por meio da portaria n° 422 o Programa de
Melhorias do Processo de Regulamentação da ANVISA, com o objetivo de aperfeiçoar as praticas
de regulamentação garantindo melhorias e transparências nesse processo, seguindo algumas etapas
sequenciais: iniciativa, instrução e elaboração, participação social, instrução complementar e
deliberação final. Até o ano de 2015 a Agencia nacional de vigilância Sanitária (ANVISA) não
havia regulamentado a utilização do Canabidiol como substância controlada, sendo assim, proibido
de acordo com a lei qualquer meio de utilização desta com quaisquer finalidades. Para entendermos
mais sobre essa proibição temos como referência o artigo 33 da lei n° 11.343/06 que regula e define
os controles e proibições de substâncias no Brasil.“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
Recentemente a Agencia Nacional de vigilância Sanitária (ANVISA) incluiu o Canabidiol na lista
C1 da portaria 344/98 que regula e define a proibição de substâncias no país, essa inclusão está
datada de 26/01/2015 passando a fazer parte da lista de substâncias controladas pela ANVISA,
podendo a partir daí ser receitada segundo as regras de medicamentos de uso controlados. Antes
desta regulamentação, os profissionais que indicassem, prescrevessem ou recomendassem o uso
desse composto no auxílio do tratamento de algumas doenças poderiam sofrer algumas
consequências, sendo estas desde um processo judicial até ter o registro profissional cassado pelo
Conselho Federal de Medicina. É sabido que existe um movimento chamado de Medicina Baseada
em Evidências, a qual se destina em obter uma interação da medicina clínica com a capacidade de
traduzir através da prática da medicina em um contexto experimental clínico, ligado a capacidade
de analisar de forma crítica a aplicabilidade racional da informação científica com a finalidade de
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melhorar a qualidade da assistência médica e qualidade de vida de um paciente. Para que
substâncias possam ser utilizadas como medicamento no Brasil, além de estudos que comprovem a
sua capacidade de eficácia, é necessário ainda, que esta esteja registrada conforme a lei 6.360 de 23
de setembro de 1976. No caso específico do Canabidiol, esta regulamentação é importante, pois
aponta questões pertinentes sobre os benefícios que essa decisão da ANVISA trás, no âmbito de
saúde pública, que teríamos como exemplo a valorização da pesquisa; visto que o objeto de
pesquisa seria a partir de uma substância legal, facilitando a importação e manuseio do composto
com relação ao uso clínico, os médicos podem utilizar uma substância em seus pacientes que agora
é reconhecida legalmente como substância controlada e não mais de forma maléfica e
marginalizada, trazendo assim benefícios aos que precisam desta substância. Em geral,
conseguimos ampliar o debate sobre a discussão dos benefícios medicinais que a substância trás
sem pontuar exclusivamente a questão da ilegalidade de uma planta como um todo, visto que para
se extrair a substância faz-se necessário o plantio e cultivo da planta Cannabis sativa, ainda
proibida no Brasil. Com essa regulamentação, a ANVISA possibilitou também a importação de
medicamentos a base de Canabidiol por meio da Resolução da diretoria colegiada (RDC), para tal,
as pessoas que precisam do medicamento a base de Canabidiol devem atender a algumas
adequações e normas descritas passo a passo no próprio site da ANVISA, tais como: ser pessoa
física, finalidade de uso próprio, mediante prescrição profissional e devidamente habilitado para
tratamento de saúde. Essa autorização concedida pela ANVISA tem validade de um ano e, durante
o período de validade desta autorização, os pacientes ou responsáveis legais devem
apresentar somente a prescrição médica com as quantidades prevista para o tratamento. Dentre
esses parâmetros é sabido ainda que o Canabidiol não é patenteado, facilitando e barateando o
acesso ao medicamento possibilitando que um laboratório genérico produza o medicamento de
forma mais barata pelo fácil acesso e cultivo em condições de boa adaptação da planta no Brasil;
havendo ainda assim uma interação entre profissionais da área da saúde e da indústria farmacêutica,
possibilitando que as pessoas que precisam, possam ter acesso a este medicamento através do
Sistema Único de Saúde (SUS), sendo assim mais um grande passo no avanço a cerca do assunto
abordado. Com isto temos como considerações finais desta pesquisa, sobre a reclassificação do
Canabidiol por parte da ANVISA, como substancia controlada inserida na lista C1, é de grande
avanço para estudos, pesquisas e extensão, no tocante ao manuseio, prescrição e utilização da
substância permitindo que seja prescrito como medicamento incentivando a produção de pesquisas
que relacionam o Canabidiol no tratamento de doenças como mal de Parkinson, tratamento ao
Alzheimer, Glaucoma, Anorexia e caquexia associada a AIDS, entre outros benefícios. Infelizmente
o assunto ainda se esbarra em parâmetros de preconceito e marginalização da planta, mas espera-se
que com o passar do tempo, os estudos, pesquisas e extensão a cerca do assunto possam ser
aprofundados, para assim quebrar paradigmas que constroem a imagem de um produto que pode ser
chave para melhor qualidade de vida de pacientes com doenças relacionadas e correlacionadas a
diversas áreas.
Descritores: Canabidiol. Substância Controlada. Cannabis Sativa.
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APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS:
PERSPECTIVA AMBIENTAL EM CONSONÂNCIA COM A
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
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Introdução: Aproveitamento integral de alimentos significa aproveitamento de partes antes não
utilizadas de alguns alimentos como cascas, talos e sementes, que por conta do seu comprovado
valor nutritivo passaram ainda que timidamente serem incluídos na alimentação humana (SILVA;
ANDRADE; OLIVEIRA FILHA, 2015). Em relação ao desperdício de alimentos, o mundo
descarta, de modo aproximado, um terço de todo o alimento produzido mundialmente, e isso
equivale em média a 1,3 bilhão de toneladas anuais. Em países mais desenvolvidos como os
Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, que concentram a maior parte desse grande desperdício no
final da cadeia, o percentual que é descartado ultrapassa um terço da produção. E, mesmo no
contexto de países em desenvolvimento, o desperdício no âmbito do varejo e do consumidor ainda é
elevado. Nestes países, as perdas tendem a ser elevadas desde o manejo da lavoura até o momento
pós-colheita (EMBRAPA, 2017). O crescimento das atividades agroindustriais no Brasil e a
necessidade de alimentos para atender toda a população têm acontecido de forma intensa nos
últimos anos, levando à produção de elevada quantidade de resíduos agroindustriais oriundos das
atividades de processamento. Muitos frutos comestíveis são processados para fabricação de sucos
naturais, sucos concentrados, doces em conserva, polpas e extratos, os quais possuem sementes que
são, muitas vezes, descartadas sendo que poderiam ser utilizadas para minimizar o desperdício de
alimentos (SANTOS, 2011). Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecurária
(EMBRAPA) (2017) a produção e o consumo sustentáveis de alimento não são apenas uma moda
passageira, mas duas áreas que demandam a aplicação do conhecimento científico para ampliar a
oferta de alimentos com menor impacto ambiental. Em um mundo que enfrenta mudanças
climáticas e escassez de recursos naturais, e ainda convive com o flagelo da insegurança alimentar,
a redução das perdas e do desperdício de alimento deve ser uma prioridade global. Tramita na
Câmara dos Deputados um projeto de lei (PL nº 8.263, de 2014) que institui a Política Nacional de
Redução de Perdas e Desperdício de Alimentos e dá outras providências e que ainda não foi
aprovada pela comissão responsável mas que se fosse aprovada teria como benefício além do que
ela se propõe, a maximização do aproveitamento, para consumo humano, dos alimentos produzidos
no Brasil ou importados; promover a redução de perdas e do desperdício desses alimentos e
estimular, em ordem sucessiva, a destinação de alimentos não passíveis de utilização para consumo
humano ao arraçoamento de animais, à reutilização ou à reciclagem (PL nº 8263, 2014). A
utilização integral dos alimentos possibilita uma maneira de incrementar a culinária diária, com a
criação de novas receitas como geleias, tortas, sucos, doces, além de enriquecer nutricionalmente a
dieta, proporcionando mais fibras, vitaminas e sais minerais (STORCK et al., 2013). O uso não
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consciente dos recursos naturais eleva o desperdício e aumenta a geração de resíduos e, nesse
sentido, o aproveitamento integral dos alimentos pode ser visto como uma medida sustentável, que
reconhece a importância das hortaliças na alimentação, valorizando todas as suas partes, garantindo
maior eficiência da agricultura e assegurando uma alimentação de boa qualidade. (STEUER, 2013).
A bananeira (família das musáceas) é uma planta monocotiledônia, da ordem Scitamineae. Ordem
essa que inclui a família musoidaee gênero Musa. Estima-se que dentro deste, apresentem-se até 30
espécies. É neste gênero que se encontram as espécies consideradas comestíveis pelo homem.
(ANGELIS et al., 2009). As cascas de banana são ricas em fibras alimentares, proteínas, minerais,
além de compostos bioativos com potencial antioxidante, no entanto, a sua casca constitui um
resíduo gerado pela agroindústria sem finalidade industrial e, para valorizar a casca de banana, é
indispensável o desenvolvimento de tecnologias que sejam capazes de utilizar racionalmente os
resíduos gerados pelas indústrias alimentícias, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do
país. (CARVALHO 2015). Segundo Chiara (2013) a banana possui potássio e fibras, atua na
redução do estresse, da ansiedade, da depressão além de manter índice glicêmico estável e ainda
auxilia no combate a câimbras. A alimentação e nutrição constituem requisitos básicos para a
promoção e a proteção da saúde e potencializam o crescimento e desenvolvimento humano com
qualidade de vida e cidadania. Uma alimentação saudável, entendida como um direito humano
compreende um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos de
acordo com as fases do curso da vida. Além disso, uma alimentação saudável deve ser baseada em
práticas alimentares assumindo os significados socioculturais dos alimentos como fundamento
básico conceitual (BRASIL, 2012). O tema da alimentação saudável é, sem dúvida, de grande
relevância, especialmente ao se considerar a crescente tendência à obesidade no mundo e sua
relação com hábitos alimentares e estilos de vida (RANGEL-S; LAMEGO; GOMES, 2012). Para
minimizar o desperdício em Unidades de Alimentação e Nutrição sob a alegação do aproveitamento
de resíduos alimentícios, trazendo benefícios à saúde de quem os consome e levando em
consideração as características funcionais de alguns alimentos e seus resíduos (cascas) pode-se
elaborar produtos convencionais como bolos, tortas, doces etc a partir destes resíduos, diminuindo
assim o índice de desperdícios e gerando menos resíduos sólidos ao meio-ambiente. Neste sentido,
objetivou-se realizar uma formulação de bolo de casca de banana para aproveitamento integral de
alimentos reduzindo o desperdício. Materiais e Métodos: O experimento foi realizado no
Laboratório de Processamento de Alimentos. Porém trata-se de um relato de experiência sobre uma
aula experimental para degustação do produto elaborado. Foi elaborada uma formulação de bolo
com casca de banana utilizando as cascas dos frutos (quatro unidades) lavados previamente,
higienizados em água clorada (100ppm) por 15 minutos, enxaguados em água corrente e potável.
Foram retiradas as cascas das bananas para compor a massa. As bananas sem casca foram
reservadas cortadas em rodelas sob refrigeração e com 10ml de suco de laranja para evitar sua
oxidação. Inicialmente foram batidas duas claras em neve onde reservou-se na geladeira. Depois foi
batido no liquidificador duas gemas, uma xícara de chá de leite, duas colheres de sopa de
margarina, duas xícaras de açúcar e as cascas das bananas. Em um recipiente foi vertida a mistura
acrescentando-se em seguida 3 (três) xícaras de chá de farinha de rosca e mexendo a mistura até sua
completa homogeneização. Por último, foram acrescidas as claras em neve suavemente e uma (1)
colher de sopa de fermento foi adicionada ao final do preparo da massa. Em seguida a mistura foi
vertida em uma forma própria para bolos para então ser colocada em forno à temperatura de 180ºC
previamente aquecido por aproximadamente 40 minutos. Ainda, foi utilizada uma cobertura que
consistia em uma calda caramelizada, cujo procedimento de elaboração consistiu de 1 (uma) xícara
de chá de açúcar derretido em ponto de caramelo e acrescentada na forma de bolo antes de ser
vertida a massa. Após esse processo, desligou-se a fonte de calor, o recipiente foi retirado do forno
ainda quente para então serem acrescentadas as quatro bananas cortadas em rodelas, cobrindo o
bolo ainda quente. Resultados e discussão: O rendimento da formulação gerou 20 porções (fatias
médias). Não foram realizadas análises físico-químicas ou microbiológicas tendo em vista que o
produto foi elaborado em Laboratório para uma aula experimental. Porém, foi realizada a
degustação do produto em questão onde a aceitação global foi considerada satisfatória. Observando
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as informações nutricionais principais da casca de banana: 16,9 Kcal, 2,92g de Carboidratos, 0,51g
de Proteínas, 0,35g de Lipídeos e 1,0g de Fibra, Storck et al. (2013) enfatizaram que as cascas de
banana, assim como de outras frutas, são fontes de fibra e lipídeos que enriquecem a alimentação
habitual. Desse modo, o desenvolvimento de alimentos com partes, normalmente, desprezadas e que
podem ser aproveitadas para melhorar a qualidade e a diversidade dos produtos é de extrema
relevância, sendo as cascas de banana um potencial ingrediente para a adição em produtos como
bolos, cupcakes e biscoitos, além de outros tipos de cascas e subprodutos de frutas e vegetais
(AIOLFI; BASSO, 2013). A casca da banana (base seca) também é rica em fibra alimentar total
(43,249,7%), lipídios (3,8-11%), proteína (6-9%), amido (3,0%) e micronutrientes (K, P, Ca, Mg)
(MOHAPATRA; MISHRA; SUTAR, 2010) e não foram encontrados trabalhos na literatura a
respeito da presença de substâncias tóxicas na casca de banana. Borges et al., (2014) identificam
carotenóides, tais como o β-caroteno, α-caroteno e diferentes xantofilas, na casca da banana. Em
trabalho realizado por Lee et al. (2010), ao desenvolverem geleia de casca de banana, foi observado
o aumento do teor de compostos fenólicos e da capacidade antioxidante do produto final, devido ao
rompimento da parede celular durante o processo de cocção. Assim, as cascas das frutas podem ser
consideradas como alternativa para o consumo de compostos bioativos, sendo interessante e
benéfico evitar seu desperdício. Considerações finais: Dessa forma pode-se concluir que a
formulação de um produto como esse se caracteriza como de baixo custo, tendo em vista seus
ingredientes, promovendo o incentivo ao aproveitamento integral dos alimentos, sendo de
elaboração simplificada e ainda melhorando a qualidade nutricional do bolo levando-se em
consideração o teor de nutrientes constituintes da banana e o potencial funcional das cascas dos
frutos. O produto pode ser uma opção para o lanche escolar. Além disso, segundo os resultados, o
rendimento do produto foi consideravelmente satisfatório, demonstrando a viabilidade do produto.
É necessário o incentivo às práticas de educação nutricional com vistas à abordagem da importância
acerca do aproveitamento integral de alimentos, não como uma prática destinada à população
carente, mas como forma inteligente de se promover benefícios para toda a sociedade e ambiente.
Palavras-chave: Aproveitamento integral. Alimentos. Desperdício. Nutrição. Saúde.
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AVALIAÇÃO DO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS EM UMA
UNIDADE PRODUTORA DE REFEIÇÃO HOSPITALAR NO
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PB
Anderson Xavier de Sousa (relator)1
Alyssandra Soares dos Anjos2
Luciana Maria Martinez Vaz3

Introdução: A alimentação é uma necessidade básica, sendo considerada uma das mais importantes
para o ser humano, pois a alimentação influencia diretamente na qualidade de vida, por ter relação
com a manutenção, prevenção, e recuperação da saúde, e entre os diversos serviços de alimentação
que as Unidades de Produção de Refeições abrangem, as UPRs Hospitalares constituem um
importante setor dentro da organização estrutural e funcional de um hospital, estas unidades são
responsáveis, por desempenhar atividades técnicas administrativas, necessárias à manipulação,
preparação, armazenamento e distribuição de alimentos e de refeições, com objetivo de promover a
recuperação da saúde. Entretanto, no ambiente hospitalar a UPR apresenta algumas
particularidades, uma vez que além de dispor de áreas de produção de refeições pra seus
funcionários, possui também cozinha dietética a qual se destina a produção de dietas diferenciadas
por condição clínica do paciente (LINHARES, 2012). O desperdício envolve perdas que variam
desde alimentos que não são utilizados, até preparações prontas, que não chegam a ser servidas e
ainda as que sobram nos pratos dos comensais e tem como destino o lixo (RICARTE et al., 2013).
No gerenciamento da UPR, o custo da refeição é um parâmetro importante a ser observado,
norteando escolhas e decisões a serem tomadas (AMARAL, 2011). As sobras têm relação com o
número de refeições servidas e a margem de segurança definida pela unidade no período do
planejamento. Podem ser influenciadas pela oscilação da frequência diária dos comensais,
preferências alimentares, treinamento dos funcionários na produção e no porcionamento das
refeições. Registrar essa quantidade é fundamental para subsidiar medidas de controle, redução do
desperdício e excelência na produtividade. Com base nestes valores, a própria unidade de produção
trabalha em função da redução de sobras. Esse controle pode ser feito a partir de avaliações de
rendimento da matéria-prima, índice de conversão, fatores de correção dos alimentos, uso de
receituário padrão e treinamento de funcionários (AUGUSTINI et al., 2008). As Doenças
Transmitidas por Alimentos (DTA’s) são causada pela ingestão de um alimento contaminado por
um agente infeccioso específico, ou pela toxina por ele produzida, por meio da transmissão desse
agente, ou de seu produto tóxico (RDC 12, 2001).Para auxiliar a esclarecer a ocorrência de doença
transmitida por alimento devem ser guardadas amostras de pratos prontos elaborados em serviços
de alimentação, que oferecem refeições prontas para alimentação coletiva, tais como cozinhas
industriais de empresas, restaurantes comerciais por quilo, bufê, cozinhas e restaurantes de escolas,
creches, asilos, presídios e hospitais (PORTARIA CVS 5, 2013).Este estudo tem como objetivo
avaliar o desperdício de alimentos na coleta de amostras em uma Unidade Produtora de Refeição
hospitalar do município de João Pessoa - PB. Metodologia: O presente estudo trata de uma
pesquisa descritiva, quanto aos objetivos, de campo, segundo as fontes de informação,
observacional, de levantamento segundo os procedimentos de coleta, e com abordagem quantitativa,
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no qual foram coletadas as amostras do almoço de pacientes durante o período de 20 dias, sendo de
segunda a sexta feira. As refeições desse público foram escolhidas em virtude de ter volume maior
de preparações sendo estas, no total de 12 preparações diárias, onde as amostras foram coletadas
pelos próprios manipuladores. Para a coleta dos dados foi criado uma planilha contendo as 12
preparações, onde eram anotadas diariamente todas as gramas de cada preparação. Resultados e
discussões: Durante o período de 20 dias pré-determinados para a coleta de amostras foi possível
observar que são desperdiçados em amostras durante o período de 20 dias dentro da UPR uma
media de 40,613 kg, o que é considerado um desperdício alto em alimentos, sendo que o
recomendado pela legislação é que a coleta de amostras seja de 100g por preparação porem, os
valores obtidos mostram que a coleta e feita ultrapassando o valor recomendado. A portaria nº 1428
de 26 de novembro de 1993 também deixa claro que os métodos de amostragem devem ser feitos de
acordo com as normas do órgão competente que é o Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) que é responsável pela validação de métodos.
Segundo ele o processo só é confiável se ele seguir procedimentos, rotinas e metodologias
aceitáveis, sendo um fluxo sucessivo, que requer um planejamento prévio para a avaliação
constante dos resultados obtidos, pois a qualidade do método é a garantia da técnica das medidas
obtidas. Ou seja, para coletar a amostra de uma alimentação é preciso procedimentos, pois a
contaminação pode ocorrer ali naquele momento, tirando a credibilidade que a unidade tem durante
a manipulação e produção (BORGES, 2015). De um modo geral, as medidas corretivas para
minimização do desperdício devem ser feitas com um monitoramento constante, definindo as
estratégias de redução dos resíduos, criando indicadores próprios para a unidade e capacitando seus
funcionários sobre a necessidade de evitar o desperdício. Conclusão: Através da realização deste
estudo, foi possível observar que o procedimento da coleta de amostras não é visto como importante
pelos funcionários da UPR estudada. A existência de um sistema de controle de desperdício permite
a detecção de práticas que geram aumento dos gastos e criam mecanismos que visam ao
cumprimento das metas estipuladas de acordo com a realidade de cada unidade sendo assim os
registros presentes neste trabalho contribuem para a implantação de medidas corretivas imediatas,
podendo servir como subsídio para que se reavaliem o planejamento da coleta de amostra,
aplicando medidas para redução das quantidades evitando assim altos desperdícios. Sabe-se ainda
que a coleta de amostras é um procedimento essencial no dia a dia de uma UPR, não só por estar
disposto pela legislação vigente, mas pela importância e segurança que este procedimento confere
não só o comensal como também para a própria unidade. A importância dos treinamentos como
atividades de aperfeiçoamento para manipuladores de alimentos devem ser realizadas
constantemente. Além dos treinamentos, é importante ressaltar que o monitoramento constante de
toda a produção de alimentos contribui para a conscientização dos manipuladores, evitando as
doenças transmitidas por alimentos.
Descritores: Coleta de Amostras. Doenças Transmitidas por Alimentos. Unidade Produtoras
de Refeição (UPR).
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DIFERENÇAS ENTRE INTOLERÂNCIA À LACTOSE E
ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE
Ana Carolina Santos Guimarães1
Maria Clarice Gonçalves da Silva2
Mariana Souza Clemente3
Renan Queiroga Gomes4
Bruna Araújo Pires5

Introdução: O leite é um alimento rico em proteínas, lipídeos, vitaminas (A, D e complexo B) e
minerais (cálcio, fósforo e zinco). Existem alguns distúrbios do trato gastrointestinal relacionados a
esse alimento, dos quais dois possuem bastante relevância: a Intolerância à Lactose (IL) e a Alergia
à Proteína do Leite (APLV). A IL é a incapacidade, total ou parcial, de digerir o açúcar presente na
composição do leite, a lactose, que, por sua vez, é um dissacarídeo, ou seja, é composta por dois
monossacarídeos, a glicose e a galactose. Sendo assim, a IL caracteriza-se pela deficiência da
lactase, enzima cuja função é catalisar a hidrólise da lactose, quebrando a molécula da lactose em
glicose e galactose. Existem três tipos de IL: a primária, a secundária, e a congênita. Intolerância à
lactose primária é o resultado do envelhecimento, sendo comum em pessoas de idade mais
avançada. Intolerância à lactose secundária é resultado de alguma doença ou ferimento. E a
intolerância à lactose congênita é quando a pessoa já nasce com a deficiência. A faixa etária afetada,
entre a população brasileira, é com composta por adolescentes, a adultos e a idosos. A APLV é uma
reação adversa decorrente da sensibilidade de um indivíduo possuir aversão a uma, ou mais,
proteínas alimentares, sendo essa assimilada na mucosa intestinal, possuindo diversas manifestações
clínicas, o que irá depender de diversos fatores, como a região inflamada, idade do indivíduo,
estado de atividade do sistema imunológico, entre outros. Como há uma variedade de sintomas
nesses distúrbios, saber diagnosticar quando um paciente está com APVL ou intolerância à lactose
se torna um grande desafio para os profissionais da saúde. Alguns estudos utilizaram a exclusão de
alimentos (como queijos, leite, iogurtes, entre outros) que continham em sua composição a proteína
do leite em suas dietas. Para isso, e de acordo com a resposta do indivíduo, pode-se observar e
anotar as mudanças e se de fato realmente aqueles alimentos estavam causando essa sensibilidade
no organismo do paciente. Sabe-se que esta hipersensibilidade é mais frequente em crianças de
baixa idade, sensibilizadas durante a gravidez através da placenta ou depois pelo aleitamento
materno. As proteínas do leite de vaca são: albumina sérica bovina, caseína, β-lactoglobulina, αlactoalbumina e globulina, estas que possuem maior poder alergênico. A intolerância a lactose é
uma reação que o organismo possui ao ingerir qualquer alimento ou aditivo, havendo uma
sensibilidade em cada pessoa a partir de determinadas substâncias. A lactose pode ser definida
como um açúcar presente em leite e derivados, formado por dissacarídeos (glicose e galactose),
possui ligações glicosídicas e é hidrolisada pela ação da lactase. A lactase é uma enzima essencial
para a digestão da lactose e por tanto são produzidas nas vilosidades intestinais no intestino
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delgado, logo, elas quebram as ligações de glicose e galactose para que estes possam ser digeridos
normalmente. Muitas pessoas têm dificuldade de diferenciar a alergia ao leite de vaca e a
intolerância a lactose, logo, pode-se identificar que a alergia ao leite ela afeta o sistema
imunológico, gerando um mecanismo de ação contra o antígeno causador, desenvolvendo sintomas
imediatos após a ingestão alimentar, e a intolerância à lactose ela não afeta o sistema imunológico,
no entanto, ela é causada por ações de toxinas, bactérias, fungos, agentes farmacológicos ou algum
erro na atividade enzimática, causando flatulências, dores e distensão abdominais, pois o organismo
ele não consegue digerir a lactose, e ela será acumulada no cólon onde irá desencadear uma
fermentação e gerando os sintomas desagradáveis. Objetivos: o presente estudo teve como
objetivos realizar uma revisão sobre as diferenças entre a intolerância à lactose e a alergia à proteína
do leite, destacar as reações do trato digestivo nos diferentes distúrbios, expor tratamentos e
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos afetados. Metodologia: este trabalho
trata-se de uma revisão de literatura, de análise descritiva, onde foram utilizadas pesquisas
bibliográficas que possuíam as informações sobre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite.
Foi realizado no mês de setembro de 2017. A procura das fontes bibliográficas foi realizada com os
seguintes descritores: alergia ao leite de vaca em crianças, lactentes, APLV, hipersensibilidade ao
leite, alergia a proteína do leite. Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos de revisão, teses,
monografias e dissertações. Os anos de publicação considerados foram de 2007 a 2017, constando o
limite em cerca de 10 anos, no máximo, o tempo de publicação até os dias atuais, e apenas os
trabalhos disponíveis em textos completos nas bases de dados escolhidas, devido a melhor
capacidade, suporte e qualidade que esses possuem, comparado aos que não apresentavam o texto
completo. Essa pesquisa foi realizada nas seguintes bases de dados: na Biblioteca virtual Scientific
Electronic Library Online (SCIELO), e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os idiomas filtrados
foram o português, o espanhol, e o inglês, e a faixa etária trabalhada nesta análise foi o grupo
pediátrico, dos recém-nascidos até a idade escolar. Tratamento: um tratamento eficiente para
alérgicos à proteína do leite é dieta isenta de leite. A prescrição dessa dieta deve ser feita com
cuidados dobrados, pois pode resultar em algum efeito colateral. Esse tipo de dieta pode levar a
hábitos irregulares e desnutrição, já que o leite tem cálcio, bastante importante para potencial de
ação, ossos e dentes. Mesmo que um alimento seja embalado e rotulado com informação “sem
lactose”, ele pode ter proteínas do leite que resultam na alergia, por isso indivíduo e todos seus
familiares devem ser orientados a criar o hábito de ler os rótulos dos diferentes alimentos
industrializados. Apesar de vigiar a alimentação, a ingestão acidentalmente pode acontecer.
Crianças que já possuem dois anos de idade ou mais, podem não precisar de fórmulas para
complementar a alimentação, pois já conseguem consumir outros alimentos. Já em crianças que não
amamentam e possuem menos de dois anos, é necessário o uso de fórmula. É importante ressaltar
que mesmo quando consumida em quantidades mínimas, pode provocar reações. Alguns
medicamentos podem ser indicados para aliviar os sintomas, principalmente quando ainda não é
diagnosticada concretamente a alergia ou quando ocorre a ingestão acidental do alimento. Os
sintomas da APVL variam de pessoa para pessoa e ocorrem dentro de alguns minutos ou horas
depois da ingestão de leite ou derivados. A manifestação da alergia pode incluir urticárias, vômitos,
diarreia, cólicas abdominais, tosse e coriza. Também pode estreitar as vias aéreas e bloquear a
respiração, isso pode acontecer logo após o consumo do leite de vaca e derivados. Na intolerância à
lactose, os sintomas mais comuns são diarreia e cólicas abdominais. Para aliviar esses sintomas
pode utilizar medicamentos que vão suprir a enzima lactase e ajudar na digestão do leite. Para
detectar a alergia ao leite pode realizar alguns exames, pode ser um teste de pele e/ou um teste
sanguíneo. O teste de pele consiste em perfurar pontos na pele e expor a pequenas quantidades de
proteínas encontradas no leite de vaca. O indivíduo vai desenvolver uma elevação no local do teste.
Já o teste sanguíneo pode verificar a resposta do sistema imunológico para as proteínas do leite,
medindo os anticorpos imunoemoglobina E (IgE). Conclusão: deve-se também considerar a APVL
quando existirem sintomas significativos, quando comparado com os sintomas reais da alergia. Uma
vez que o diagnóstico é confirmado, o tratamento consiste na prática de uma dieta isenta de leite.
Sendo necessário ter acompanhamento com nutricionista, alergista, pediatra e gastroenterologista,
SUMÁRIO

2017 - 13º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 27

para manter um controle sobre os sintomas e conseguir ter uma vida regulada e isenta de problemas
mais graves derivados da APVL. Apresenta um considerável nível de gravidade, pois alguns de seus
sintomas, em especial a profilaxia, podem levar até a morte. A alergia pode aparecer em qualquer
estágio vital, mas atinge principalmente crianças nos primeiros anos de vida. A diferença entre
intolerância à lactose e alergia a proteína do leite, significa que uma é a ausência, ou produção
insuficiente da enzima lactase, e a outra é alergia as proteínas do leite de vaca, onde a principal é a
caseína. Portanto, conclui-se que foram observados estudos relevantes sobre as diferenças entre
essas disfunções, que são muito confundidas entre a população brasileira, porém, devem ser
elaboradas novas pesquisas, para que possamos melhorar a qualidade de vida, através do
desenvolvimento de novos meios de tratamentos, e ou, até mesmo, a descoberta da cura para os
indivíduos afetados pelas doenças referidas nesse estudo, e também, estimular aos profissionais da
área de saúde, que estão relacionados com essas disfunções (nutricionistas, alergistas, entre outros),
a conscientização dessa diferença entre as características, como os sintomas e as origens, para a
população, a fim de que, assim, elas tenham como se prevenir, tratar, e se recuperar com mais
facilidade dessas doenças. É necessário que novas pesquisas sejam permanentemente desenvolvidas
com a finalidade de descobrir novos recursos de diagnósticos e tratamentos para os indivíduos
afetados pela intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite.
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Introdução: O abacaxi pérola é um dos frutos mais suculentos e apetitosos consumidos no Brasil,
possui uma grande aceitação, devido ao seu sabor e aroma e suas características nutricionais por
possuir um teor de açúcar, vitaminas e minerais em sua composição. Em frutos maduros o teor de
sólidos solúveis varia de 13 °Brix a 15 °Brix. Entre as vitaminas presentes no abacaxi, destaca-se a
vitamina C, e entre os minerais, o potássio (K) com cálcio (Ca), magnésio (Mg) e fósforo (P). A
coroa, talo e cascas determinam o peso total do fruto, sendo que, a parte que mais se descarta são as
cascas e talo. A casca do abacaxi é muito rica em fibras e pode ser utilizada e aproveitada de
diferentes formas na alimentação. O ato de se alimentar faz parte da vida de todos os seres vivos e é
através dele que se consegue o aporte nutricional necessário para o desenvolvimento orgânico. Não
se configura, apenas, na questão fisiológica de nutrir-se, mas como um conjunto de ações que
envolvem valores sociais, afetivos, emocionais, culturais e sensoriais que remetem à complexidade
da vida humana em sociedade. Comer deve ser visto como um momento de prazer (CARVALHO et
al, 2011). A alimentação faz-se necessária desde o nascimento, pois é através dela que
macronutrientes e micronutrientes são extraídos para a nutrição corporal. Segundo o Guia
Alimentar para a População Brasileira desenvolvido pelo Ministério da Saúde, para que uma
alimentação seja saudável ela deve reunir atributos, que são eles: alimentação acessível, variedade
de alimentos que incluam vários grupos alimentares, colorida, que tenha harmonia em quantidade e
qualidade, que seja segura sanitariamente e que respeita a cultura alimentar de cada indivíduo, que
seja saborosa (BRASIL, 2014). O alimento é responsável por fornecer nutrientes essenciais ao
crescimento e à sobrevivência dos seres vivos, através de processos físicos e bioquímicos. Uma
alimentação saudável é aquela que se faz de acordo com as necessidades orgânicas, com o objetivo
de trazer benefícios à saúde. Sendo diferenciada para cada fase de vida e/ou para o suprimento
dietoterápico de cada indivíduo. Deve considerar, também, o desenvolvimento sustentável do meio
ambiente, os aspectos socioeconômicos, culturais, sensoriais e afetivos. (BURITY et al, 2010).
Reaproveitar os alimentos é uma forma de sustentabilidade ambiental levando-se a utiliza-los
melhor, potencializando as qualidades nutritivas desses alimentos. Levando em consideração que
grandes teores de vitaminas, minerais, fitos nutrientes e fibras encontram-se nas sementes e
bagaços, faz-se necessária a utilização integral dos alimentos. A utilização integral dos alimentos
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possibilita uma maneira de incrementar a culinária convencional, trazendo ingredientes que
normalmente eram descartados e que apresentam um potencial nutritivo importante, com a criação
de novas receitas como geleias, tortas, sucos, doces, agrega-se valor nutricional à dieta,
proporcionando mais fibras, vitaminas e sais minerais. Para a correta implantação desses alimentos
no cotidiano, é preciso ter conhecimento sobre a sua composição nutricional. (STORCK et al.,
2013). Uma opção que veio ganhando âmbito foi o dos resíduos alimentares como matéria-prima
certamente susceptível de ser envolvido no cardápio, que devido crença ou rejeição ainda não é
praticada com assiduidade. Esse fato pode ser influenciado através de culturas, fatores biológicos,
crenças e experiências individuais que definem o hábito alimentar. Sabendo que toneladas de
materiais residuais de alimentos naturais, comumente, são jogadas no lixo, é necessário diminuir o
rejeito dos alimentos, minimizando a quantidade de lixo orgânico. Esse desperdício pode ocorrer
pela falta de orientação da população, desconhecimento do valor nutricional ou por preconceitos.
Esse problema acontece tanto a nível industrial quanto a nível doméstico, tornando-se motivo de
preocupação (PADILHA, et al.,2015). As informações do valor nutricional dos alimentos
originados da agricultura são escassas e sua utilização pequena, gerando baixo aproveitamento do
alimento e desperdício dessas partes consumíveis. O conhecimento das propriedades nutricionais
das partes consumíveis, de frutas e vegetais, bem como seu uso em preparações culinárias, colabora
para diminuir o desperdício e aumentar o valor nutritivo das refeições, pois talos, sementes e folhas
podem ser mais nutritivos do que a parte nobre do vegetal em questão. (SOUZA et al, 2007). O
fruto pode ser utilizado tanto in natura quanto para industrialização, gerando uma grande
diversidade de produtos, como abacaxi em conserva, polpas, geleia, licor, entre outros. Os
principais resíduos advindos do abacaxi são a casca, coroa, extremidades e miolo. A casca e o miolo
possuem um papel importante no processo digestivo. Objetivos: Pensando na possibilidade do
aproveitamento integral dos alimentos, essa pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar a
aceitabilidade de receitas elaboradas com as partes convencionais e não convencionais do abacaxi,
por meio da análise sensorial. Metodologia: O procedimento metodológico utilizado foi através da
aplicação de dois questionários e com degustação de receitas listadas a seguir Bolo da Casca do
Abacaxi e Suco de Abacaxi. Foram sorteados de forma aleatória dez alunos dos cursos de Nutrição
e Farmácia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. As receitas foram produzidas no
Laboratório de Processamento de Alimentos da própria Instituição. Primeiramente foi aplicado um
questionário para avaliar a aceitabilidade de cada participante, quando o assunto se trata de
reaproveitamento de alimentos, após a degustação um novo questionário foi aplicado para que o
participante avaliasse a receita, considerando aspectos como, cor, aparência, textura, sabor e odor.
Além de opinar sobre a experiência de fazer a degustação de um prato com partes que
rotineiramente são descartadas. Resultados: Observa-se que a maioria dos alunos envolvidos no
estudo é de adultos maiores de vinte anos. O sexo feminino foi predominante com mais da metade
dos participantes. Os dados obtidos através dos questionários aplicados com os alunos, nove
aprovaram a aparência, textura, sabor e odor, com justificativas que a textura ficou macia, o sabor
específico do abacaxi, levemente adocicado e aparência de um bolo tradicional. Apenas um aluno
observou que o sabor estava muito adocicado, porém, a aparência, textura e odor estavam em
perfeita sintonia. As respostas obtidas antes da degustação foram para avaliar o conhecimento de
cada estudante sobre o tema reaproveitamento dos alimentos, foram de grande importância, pois a
maioria dos alunos seja de Nutrição e Farmácia tenham o conhecimento que cascas, talos e
sementes podem ser mais nutritivos, conter vitaminas e produzir novas receitas. Conclusão: O
presente trabalho cumpriu com seus objetivos, analisando o conhecimento de alguns indivíduos
sobre o reaproveitamento de alimentos e a prática do mesmo em sua rotina. Todos os alimentos
possuem partes que podem ser reaproveitadas, diminuindo assim o desperdício de produtos. Talos,
folhas e cascas são, muitas vezes, mais nutritivos do que a parte dos alimentos que as pessoas estão
habituadas a comer. Utilizar o alimento em sua totalidade significa mais do que economia, significa
usar os recursos disponíveis para uma alimentação adequada. A receita apresentada em degustação
foi do bolo de casca de abacaxi acompanhado do suco da polpa. Em especial o abacaxi, pode ser
utilizado de várias maneiras, elaborando produtos e receitas rápidas e deliciosas. O proveito da
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casca de abacaxi na refeição do ser humano mostra-se como uma boa opção, pois apresenta maior
teor de fibras ao da polpa e menor valor calórico. A procura pelo desenvolvimento sustentável tem
se tornado uma moda nas diversas populações, não apenas por assuntos ambientais, mas também
sociais e econômicos. No entanto, ainda é fundamental o desenvolvimento de mais trabalhos com
esta temática, para maior conhecimento da sociedade, podendo desfrutar de um cardápio mais
saboroso, novo, sustentável e nutritivo.
Descritores: Saúde. Reaproveitamento. Nutrição
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Introdução: A encefalopatia crônica não progressiva da infância, originalmente conhecida como
paralisia cerebral (PC), é atribuída a lesões não progressivas ocorridas no desenvolvimento do
cérebro durante o período fetal ou do lactente. Os distúrbios motores da paralisia cerebral são
frequentemente acompanhados por alterações sensoriais, perceptuais, cognitivas, de comunicação,
comportamento, epilepsia e por problemas musculoesqueléticos secundários (LEITE,2012).
Podendo ser classificada com base na localização dos problemas de movimento, ou seja, de como
ela afeta a face, os braços, o tronco e as pernas, o que pode ser nomeado como monoplegia,
diplegia, hemiplegia, tetraplegia e hemiplegia dupla. A monoplegia afeta somente um dos membros
da criança: braço ou perna, em um dos lados do corpo; a diplegia afeta principalmente as pernas da
criança, colocando-as na posição vertical; na hemiplegia, um dos lados do corpo da criança é
afetado; já a tetraplegia afeta todo o corpo: face, tronco, braços e pernas; e a hemiplegia dupla
também afeta todo o corpo da criança, porém difere da tetraplegia quanto ao fato de que são os
braços e não as pernas os membros mais afetados pela PC, além de poder gerar maiores
dificuldades na alimentação e na fala (COSTA et. al, 2013). Nos países desenvolvidos, a
prevalência encontrada de PC varia de 1,2 à 1,3/1.000 nascidos vivos, em crianças em idade escolar.
Estima-se que a incidência de PC nos países desenvolvidos seja menor do que nos países em
desenvolvimento, visto que, nestes últimos ocorrem diversas condições favoráveis para o
surgimento de problemas crônicos como a paralisia cerebral (TEIXEIRA; SASSÁ; SILVA, 2016).
Como forma de propor um conceito mais abrangente da PC, Rosenbaum e Bax (2007), através de
um workshop internacional, sugeriram a utilização de um instrumento de avaliação baseado na
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) padronizado e validado
como o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) para membros inferiores
(MMII) e membros superiores (MMSS), para fins de uma avaliação mais precisa. O GMFCS foi
desenvolvido por Palisano et al. (2000) no centro de reabilitação CanChild (Center for Childhood
Disability Research) do Canadá, com o propósito de atender a necessidade de estabelecer um
sistema padronizado para classificar a funcionalidade motora, sendo análogo aos sistemas de
estadiamento e graduação utilizados na medicina para descrever o câncer. (OLIVEIRA, GOLIN,
CUNHA, 2010).
A CIF foi instituída em 2001 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com múltiplas
finalidades e em diferentes áreas de saúde que reflete uma abordagem do desempenho funcional de
uma pessoa influenciada pelas características dos contextos físico, social e atitudinal, priorizando a
funcionalidade como componente da saúde enfocada a partir da limitação do paciente e de seu
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comprometimento em atividades. Segundo a CIF, a incapacidade e a funcionalidade são vistas
como resultados de interações entre estados de saúde (doenças, distúrbios e lesões) e fatores
contextuais intrínsecos e extrínsecos (OMS, 2003; RUARO et.al, 2012). Os aspectos do ambiente
físico, social e atitudinal podem influenciar pouco a vida das pessoas sem deficiência, entretanto,
podem ser, para as crianças com alguma deficiência, uma importante barreira ou facilitador. No
entanto, no contexto do Brasil, ainda existem poucos estudos dirigidos a investigar como seria a
aplicação da CIF para a pessoa com paralisia cerebral, a partir do GMFCS, o que justifica o
desenvolvimento deste estudo. Assim, o objetivo desta pesquisa foi classificar através da CIF e, a
partir do GMFCS, a locomoção e participação social de pessoas com paralisia cerebral de uma
instituição filantrópica de João Pessoa. Metodologia: A referida pesquisa caracterizou-se como
exploratória e descritiva, apresentando uma abordagem quantitativa a fim de classificar através da
CIF e, a partir do GMFCS, a locomoção e participação social de pessoas com paralisia cerebral
desta instituição filantrópica. Este estudo foi realizado na Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de João Pessoa (APAE/JP), localizada no Bairro dos Bancários, nesta cidade. A
amostra foi composta por 15 indivíduos com PC, uma vez que, nesta Instituição, estão sendo
atendidas, em sua totalidade, 40 pessoas com esta patologia na faixa etária dos critérios de inclusão
deste estudo, além do que, por vezes, as crianças e/ou suas mães se recusam a participar de
pesquisas, tornando um subconjunto de difícil acesso de informações. Desta forma, a amostra
representou 37,5 % da população total. Como critérios de inclusão, as pessoas com PC poderiam ser
de ambos os gêneros, com idade entre 02 e 12 anos, uma vez que o GMFCS se aplica apenas a esta
faixa etária, porém, sem descriminação em relação ao grau de escolaridade. A pesquisa teve como
critérios de exclusão o indivíduo que apresentasse outro diagnóstico ou outras anormalidades do
sistema nervoso central que não fosse PC ou não estivesse na faixa etária pré-determinada.
Inicialmente foi aplicado um questionário Sócio Demográfico para obtenção dos dados, que
descreveu o perfil de cada participante. Este questionário, além da identificação, abordou o
diagnóstico clínico, a queixa principal, se o paciente fazia tratamento fisioterapêutico e há quanto
tempo, medicamentos em uso, presença de convulsões, cirurgias realizadas e a classificação da
participação social quanto à mobilidade pela CIF: adaptado da ficha de classificação com a CIF
(uso multiprofissional em neurologia infantil - curso CIF online), ou seja, se a criança mudava de
posição, deitava-se só, sentava-se, levantava-se e auto transferia-se, além de se conseguia andar ou
não. Após esta avaliação, cada criança foi classificada buscando obtenção do perfil da função
motora grossa, o GMFCS. Esta classificação baseia-se na iniciação do movimento voluntário,
enfatizando particularmente o sentar (controle de tronco) e o andar, que devem representar o
desempenho habitual da criança nos diferentes ambientes. O GMFCS foi estratificado em quatro
faixas etárias (até 2 anos, entre 2 e 4 anos, 4 e 6 anos, e 6 e 12 anos), sendo estes representados
através de 5 níveis: O nível I e II significa comprometimento leve, onde a criança deambula sem
restrição; o III representa comprometimento moderado, onde as crianças deambulam com auxílio de
suporte; e o IV e o V comprometimento grave, onde a criança faz uso da tecnologia assistida para se
locomover ou deambula com auxílio de terceiros. A pessoa com paralisia cerebral também foi
classificada a partir da CIF, onde esta define os componentes da saúde por meio de duas listas
básicas. A primeira aborda dois componentes: (1) Funções e Estruturas do Corpo, (2) Atividades e
Participação, e a segunda, abrange Fatores Contextuais e incluem os componentes relacionados aos
Fatores Ambientais e aos Fatores Pessoais. Na CIF, os componentes da classificação são seguidos
por um código numérico que se inicia com o número do capítulo (um dígito), seguido pelo segundo
nível (dois dígitos) e o terceiro e quarto níveis (um dígito cada), que representa a presença de
deficiência leve, moderada, grave ou completa (CAMPOS et, al. 2012). O presente trabalho foi
apreciado pelo Colegiado do Curso de Fisioterapia e submetido à avaliação do Comitê de Ética e
Pesquisa, tendo sido aprovado pelo CAAE de N° 68615917.7.0000.5178. Ressaltando que para a
realização do estudo proposto foram obedecidos todos os critérios estabelecidos pela resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre ética em pesquisa com seres humanos. A
participação dos indivíduos foi voluntária e, após esclarecidas todas as dúvidas, os responsáveis
pelos participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando a sua
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realização. Para caracterização da amostra, foram calculados dados estatísticos descritivos simples,
realizados através do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 20.0).
Análise e Discussão dos Resultados: Da amostra pesquisada, 66,6% das crianças avaliadas eram
do gênero feminino e 33,3% do gênero masculino, a direção deste efeito de associação demonstra
que a incidência foi superior nas crianças do gênero feminino, o que vai de encontro com o perfil
epidemiológico de crianças com PC atendidas em ambulatório na cidade de São Paulo onde a maior
frequência foi do gênero masculino e com perfil semelhante evidenciado em estudo realizado na
cidade de Recife (CARAVIELLO; CASSEFO; CHAMLIAN, 2006). Já em relação à faixa etária, a
média de idade dos pacientes foi de 7,9 anos. Dentre as avaliações realizadas, a idade mínima
encontrada foi de 02 anos e a máxima de 12 anos, onde a maior frequência foi de crianças na faixa
etária de 6 anos e 11 anos (ambas 20%). Dentre os aspectos relacionados ao instrumento de
avaliação, pelo GMFCS foi observado que 53,3% das crianças fazem uso de cadeira de rodas
manual, sendo guiados por um cuidador; 20% deambulam com algum tipo de limitação; 13,3%
apresentam auto mobilidade na cadeira de rodas e, apenas 6,6% andam sem limitações onde esta
mesma porcentagem representou o quantitativo de crianças que andam utilizando um dispositivo
manual de mobilidade. Quanto à utilização da CIF, foi identificado que a mobilidade mais
comprometida é a deambulação, seguida da auto transferência, o que ratifica o que foi encontrado
também pela escala GMFCS. Estes resultados apontam que foi possível identificar o nível de
comprometimento motor das funções motoras globais destas crianças, onde a grande maioria da
amostra apresentou parcial ou até mesmo total dependência de outrem, requerendo assistência para
mobilidade, o que restringe sua participação social. Oliveira, Golin e Cunha (2010) realizaram um
estudo de caracterização populacional com 317 crianças entre 1 e 15 anos, dos tipos clínicos
espástico, discinético e atáxico e diferentes topografias, onde os níveis III e IV foram os mais
frequentes, independentemente do tipo de comprometimento, corroborando com nosso achados. De
acordo com os resultados encontrados, percebe-se que o GMFCS é útil para o estabelecimento de
grupos amostrais homogêneos para estudos clínicos que requerem habilidades motoras funcionais
semelhantes. Considerações Finais: A criança com PC deve ser classificada a partir de sistemas
que valorizem a sua funcionalidade, como a CIF e o GMFCS, uma vez que o raciocínio clínico e as
ações terapêuticas devem centrar-se em objetivos funcionais. O GMFCS enfatiza os conceitos
propostos pela CIF, que reconhece o impacto dos fatores pessoais e ambientais no processo de
funcionalidade, sendo útil para avaliar as atividades funcionais, determinando o prognóstico,
planejando o tratamento fisioterapêutico e promovendo avaliações frequentes na evolução motora
destas crianças. Apesar da amostra pequena, estudos como estes são oportunos para o conhecimento
das capacidades e limitações funcionais das crianças, sendo de fácil administração, exigindo um
treinamento mínimo para utilização e com boa aplicabilidade no dia-a-dia, sendo bons indicadores
para a avaliação da capacidade funcional deambulatória, ou seja, mobilidade e participação social
das mesmas.
Descritores: CIF; Funcionalidade; Paralisia Cerebral.
Referências
CAMPOS, T. F; et, al. Comparação dos instrumentos de avaliação do sono, cognição e função no acidente vascular
encefálico com a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde (CIF)*. Revista Brasileira de
Fisioterapia, São Carlos, v.16, n.1, p. 23-9, 2012.
CARAVIELLO, E. Z.; CASSEFO, V.; CHAMLIAN, T. R. Estudo epidemiológico dos pacientes com paralisia cerebral
atendidos no Lar Escola São Francisco. Revista Medicina de Reabilitação, São Paulo, v. 25, n. 3, p. 63-67, set./dez.
2006.
COSTA, E. M. A; et. al. Paralisia cerebral e cuidado: o que muda na vida de quem cuida? Revista Brasileira de
Economia Doméstica, Viçosa, v. 24, n.1, p. 237-265, 2013.
LEITE, J. M. R. S; O Desempenho Motor de Crianças com Paralisia Cerebral. Revista Neurociências, v. 20, n. 4, p.
485-486, 2012.

SUMÁRIO

2017 - 13º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 34
OLIVEIRA A. I. A; GOLIN, M. O; CUNHA, M. C. B. Aplicabilidade do Sistema de Classificação da Função Motora
Grossa (GMFCS) na paralisia cerebral – revisão da literatura. Arquivo Brasileiro de Ciências na Saúde, Santo André,
v.35, n.3, p.220, 2010.
OMS Organização Mundial da Saúde. CIF: Classificação Internacional de funcionalidade Incapacidade e Saúde.
Centro Colaborador da Organização da Saúde para a família de classificações internacionais, Org; coordenação da
tradução Cássia Maria Buchalla. São Paulo: EDUSP, 2003.
RUARO. J. A.et.al. Panorama e perfil da utilização da CIF no Brasil – uma década de história. Revista Brasileira de
Fisioterapia, São Carlos, v.16, n.6, p.454-462, 2012.
TEIXEIRA, E. V; SASSÁ, P; SILVA, D. M. Equoterapia como recurso terapêutico na espasticidade de membros
inferiores em criança com paralisia cerebral diplégica. Revista Conexão Eletrônica, v.13, n.1, 2016.

SUMÁRIO

2017 - 13º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 35

QUEDAS EM IDOSOS ATIVOS: UMA ANÁLISE A PARTIR DE
UM PROJETO INTERDISCIPLINAR
Rebeca Pereira da Silva1
Deivison da Silva Ferreira2
Juliana Claudia Leite 3
Cecilia Maria Thó4
Thamires Bruna Mendes de Medeiros5
Rachel Cavalcanti Fonseca6

Introdução: O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje, faz parte da realidade da
maioria das sociedades. Estima-se que em 2050 existam cerca de dois bilhões de pessoas com
sessenta anos ou mais no mundo. O envelhecimento é um processo natural, individual, progressivo,
irreversível, universal, não patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio desta
população. O envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores de
saúde, especialmente a queda da fecundidade e da mortalidade e o aumento da expectativa de vida.
Cabe ressaltar que essas alterações são decorrentes do processo de senescência podem ter seus
efeitos minimizados pela qualidade de vida, em ser mais ativo (BRASIL,2006). Segundo
Küchemann (2012) o Brasil é um país que envelhece ligeiramente e suas mudanças em relação a
dinâmica da população são nítidas, inconvertível e evidente. O grande crescimento da população
idosa se deu a partir de 1940, porém foi na década de 50, que se evidenciou um alto índice da
população idosa, chegando a obter valores acima de 3% ao ano, atingindo 3,4% entre 1991 e 2000.
Em um período de 25 anos (1980-2005), observa-se um aumento populacional de idosos comparado
a a população total. Atualmente, a faixa etária de 80 anos é formada por indivíduos, mostrando 14%
dos habitantes idosos brasileiros, de acordo com Veras (2008). O aumento de idosos na sociedade é
um avento mundial, no Brasil essa mudança na pirâmide etária aconteceu de maneira extremamente
acelerada e radical. Na visão mais conservadora as projeções apontam que no ano de 2020, o Brasil
se tornará o 6º país com o maior índice de idosos no mundo, e com contingente maior que 30
milhões de indivíduos. Acredita-se que em 2050 terá em média duas idosas para cada idoso, no
grupo com a faixa etária acima de 80anos. Medialmente o sexo feminino vive aproximadamente 6
anos a mais que o sexo masculino. Essa maior expectativa de vida das mulheres se deve a diversas
características, como: as mulheres buscam mais auxilio medico diminuindo a vulnerabilidade de
doenças. As idosas do sexo feminino são mais propicias a desenvolver doenças à longo prazo, ou
seja, doenças crônicas, à medida que os homens se inclinam a ter doenças de curto prazo e fatais
(TRENTINI, 2004). O modo de envelhecer é diferente de um indivíduo para o outro, ocorrendo de
forma mais lenta para uns e mais acelerada para outras pessoas. Essas transições dependem das
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condições, como estilo de vida, situação social e econômica, e doenças crônicas. A definição
biológica está ligada aos fatores de ordem molecular, tecidual, celular e orgânico de cada ser
humano, quanto ao ponto de vista psicológico está associado ao cognitivo, situações psicológicas e
afetivas e de acordo com a personalidade (FECHINE; TROMPIERI, 2012). Ainda para estes
autores envelhecer é o ponto mais alto da maturidade, conhecimento e tranquilidade. Outros autores
afirmam que o processo de envelhecimento se dá a partir do nascimento do indivíduo de maneira
que ocorre gradativamente. A senescência está relacionada a capacidade que o indivíduo tem de se
adaptar as às agressões do meio ambiente. Cada pessoa tem sua forma de envelhecer de acordo com
suas variáveis como o sexo, origem, lugar em que vive, tamanho da família, experiências
vivenciadas, ao contato com estresse, vícios como tabagismo, má alimentação, se é sedentário, e
outros fatores que são determinantes para o envelhecimento de forma saudável (MAZO et al.,
2007). A senescência acontece de modo paulatino onde acontecem mudanças morfológicas, das
funções, e alterações bioquímicas, com a baixa capacidade de o indivíduo se adaptar a sobrecargas
funcionais, sofrendo transformações no organismo deixando mais sujeito a agressões intrínsecas e
extrínsecas. Dentre as perdas que os idosos apresentam a instabilidade postural, acontece devido as
mudanças do sistema motor e sensorial, fazendo com que o idoso tenha maior risco de quedas
(LISBOA; CHIANCA, 2012). Por outro lado, o processo de envelhecimento se forma de modo
multidimensional compreendendo um grupo de elementos biológicos, sociais e psicológicos que
induzem ao idoso a uma situação de maior fragilidade e uma diminuição nas suas funções, maior
facilidade de sofrer quedas, ser hospitalizado e não se recuperar. As quedas podem ser consideradas
uma situação acidental que ocorre devido a mudança de posição de uma pessoa para um plano mais
baixo, em relação a sua postura de início, não sendo capaz de se endireitar á tempo ágil e se choca
ao solo. Ainda nesse ponto de vista outros autores apontam que quando ocorrem estes eventos nos
idosos se tornam umas das maiores preocupações, pela frequência e pelas consequências que elas
trazem. Sendo assim, destaca-se a importância de estratégias e medidas que minimizem estes
eventos, como: promoção da saúde e prevenção de quedas; verificação dos medicamentos;
alterações no domicílio; promoção da segurança no ambiente domiciliar; promoção da segurança
fora do âmbito domiciliar. As orientações e intervenções multidisciplinares podem ajudar nas
prevenções de quedas na população (COELHO et al. 2004). As condições extrínsecas (elementos
ambientais e sociais que formam desafios para os idosos) que são bem mais extensos, devido seu
acometimento não só no dia a dia do idoso, mas em todo âmbito que ele estiver, pode ser
mencionado a baixa estrutura na residência dos idosos, calçadas, ruas com muitas elevações,
ambientes propícios para o idoso escorregar, tropeçar, esbarrar em objetos, a ausência de bengala,
andadores ou apoio de um cuidador que lhe de atenção devida, prevenir a ocorrência de quedas em
idosos requer algumas precauções inserem tratamento da hipotensão ortostática, exercícios,
correção de déficits visuais, treinar o equilíbrio e a marcha. Analisar o risco de quedas em idosos
ativos enfatizando a atuação interdisciplinar. Metodologia: A pesquisa se trata de um estudo de
campo, descritivo de caráter exploratório de abordagem quantitativa e qualitativa. A mesma ocorreu
no CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa). Foi fruto de um projeto de extensão, Atenção à
Saúde da pessoa Idosa, O projeto tem como objetivo promover o cuidado a pessoa idosa de forma
integral, de um olhar multidisciplinar, em um grupo de idosos ativos, promovendo saúde bem-estar,
abordando as questões, como a importância dos benefícios das atividades física, alimentação
saudável, prevenções de doenças, envolvendo também a questão dos medicamentos. Um olhar
ampliado na saúde do idoso como um todo, com rodas de conversas, abordando temas, tirando
dúvidas, para cada vez mais proporcionar um envelhecimento mais saudável. Foram entrevistados
10 idosos que fazem parte de um projeto interdisciplinar, de pesquisa denominada: Atenção à
pessoa idosa: Uma abordagem interdisciplinar. A coleta de dados foi feita por dados sócios
demográficos (sexo, idade, estado civil, número de filhos, escolaridade, religião), sobre a prática de
atividades físicas (que atividades realizam), em relação a sua saúde (diagnóstico clinico,
antecedentes clínicos, uso de medicação, utilização de dispositivo auxiliar de marcha) sobre quedas
(ocorrência de quedas nos últimos dois anos, onde, como). O instrumento utilizado foi o Timed
up and go (TUG), que consiste em levantar-se de uma cadeira, andar a uma distância de três metros,
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dar a volta e retornar. Existe um tempo que pré-determina o risco de quedas segundo o teste. Até 10
segundos é o tempo considerado normal, entre 11 e 20 segundos baixos risco de quedas, e acima de
20 segundos tem grande risco de quedas. A análise dos dados foi feita por estatística simples através
de média e percentagem. Resultados: Foram avaliadas 10 mulheres com idade entre 62 e 85 anos
(média de 77,6 anos). Das 10 idosas que foram submetidas à aplicação do TUG (10s, 11s, 20s)
normal para idosos frágeis ou com deficiência, mas que são independentes para maioria das
atividades de vida diária (AVD´s), indicando baixo risco de queda (entre 6s a 11s) 5 idosos, e (entre
12s a 17s) 5 idosos. Foi constatado que (61,51%) obtiveram resultado acima de 60 pontos,
categorizando-os como completamente independentes. Nas análises foram observadas boa
coordenação motora, equilíbrio, e um bom desempenho na atividade. Sendo 9s menor tempo e 17,3s
maior tempo, totalizando uma média de 13,5s. Foi verificado que 5 idosos com tempo de 6s a 11s
são consideradas com baixo índice de quedas. Discussão: As adaptações provenientes da prática
diária de atividade física contribuem para a manutenção, melhoria e redução do declínio funcional
causado pelo processo de senescência, além de contribuir para o bom controle postural e diminuir
os riscos de quedas desta população. As prática cotidianas de atividade física no idoso tem impacto
sobre sua capacidade de manutenção de controle postural, tornando o idosos mais ágil (FREITAS et
al.,2013). Conclusões: Ressalta-se a importância da utilização do instrumento TUG, para avaliar o
desempenho dos índices de queda em idosos ativos, para a prevenção de quedas e independência
funcional em idosos. Promovendo a saúde de forma interdisciplinar, visando buscar o cuidado de
forma integral na prevenção de doenças, com o objetivo de promover a funcionalidade e qualidade
de vida, envolvendo alunos dos cursos de fisioterapia, medicina, nutrição, farmácia, enfermagem.
Descritores: Idoso; Interdisciplinaridade; Quedas
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Introdução
O envelhecimento populacional no Brasil está acontecendo de forma acelerado, com aumento
importante na prevalência das doenças crônico-degenerativas. A população idosa tende a apresentar
múltiplas comorbidades que levam a grandes síndromes geriátricas como queda, demência,
imobilismo, comprometendo a independência e autonomia dos pacientes, onde gera incapacidades,
fragilidade, institucionalização e morte, apontam (GAZZOLA; PERRACINI; GANANÇA, 2006).
Existem algumas projeções para o ano de 2025 demonstrando que o Brasil deverá possuir a sexta
maior população de idosos do mundo, com cerca de 32milhões de pessoas com idade acima de 60
anos. No início do século, onde existe uma expectativa de vida ao nascimento sendo de 33,7 anos,
atingindo 43,2em 1950 e 55,9 em 1960. Na década seguinte, ela passou a 57,1 eem 1980 atingiu
63,5 anos, onde espera-se que até o ano de 2020 ela alcance 72 anos, afirmam (PAPELEO NETTO;
CARVALHO FILHO, 2000). O envelhecimento gera manifestações somáticas, evidentes e
facilmente observáveis, bem como sabe-se pouco sobre a origem desse fenômeno comum a todos
os seres vivos, havendo grande discordância quanto à verdadeira natureza e dinâmica do processo.
Durante o envelhecimento, acontecem diversos fatores que podem influenciar a forma que ele
ocorre. Mudanças fisiológicas que se relacionam ao envelhecimento somam-se patologias que
tornam os indivíduos idosos mais frágeis e suscetíveis a quedas. A queda é um tema bem valorizado
pela gerontologia e uma grande preocupação por parte dos pesquisadores, em principal quando as
pessoas denominam esse evento como normal e decorre do processo diante do envelhecimento,
podem ocorrer diversos fatores que irão influenciar a forma como ele ocorre. De acordo com as
mudanças fisiológicas relacionadas ao envelhecimento multiplicam-se as patologias que podem
tornar os indivíduos idosos mais frágeis e suscetíveis a quedas afirmam (FABRÍCIO;
RODRIGUES; COSTA JUNIOR, 2004). A institucionalização constitui, quase sempre como um
grupo privado de seus projetos, onde encontra-se afastado da família, da casa, dos amigos, das
relações nas quais constroem-se sua história de vida . Pode-se associar a essa exclusão social as
marcas e seqüelas das doenças crônicas não transmissíveis, são os motivos principais de sua
internação inclusive nas Instituições de Longa Permanência (ILP) segundo (CARVALHO;
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LUCKOW; SIQUEIRA, 2008). A população Idosa apresenta um perfil diferenciado, onde necessita
de atenção, suporte e serviços especializados, na grande maioria é fragilizada, apresentam
morbidades físicas ou mentais, que os torna mais propensos a ocorrência de agravos à saúde . Entre
os agravos, encontram-se as quedas e as fraturas que constituem-se em grande preocupação pela sua
frequência, elevado custo socioeconômico e pelo aumento da dependência e da institucionalização.
A queda tem como conceito um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferiorà
posição inicial, sem correção de tempo hábil e com determinação por circunstâncias multifatoriais
que podem ser comprometida com a estabilidade, ou seja, mecanismos envolvidos com uma
manutenção da postura. (SIQUEIRA et al, 2007). As principais causas provocadas por esse evento
podems estar juntas com fatores intrínsecos, os que estão relacionados com as alterações
fisiológicas decorrentes de um processo de envelhecimento, tendo suas condições patológicas e
consumo de medicamentos, e os fatores extrínsecos, que estão ligados aos perigos ambientais,
devido às inadequações arquitetônicas e de mobiliário, que a maioria dos idosos está exposta
ressaltam (MENEZES; BACHION, 2008). A queda pode ter como classificação uma frequência
em que ocorre o tipo de consequência advinda do evento, já a queda acidental se refere em um
evento único onde dificilmente voltará a se repetir e é decorrente de uma causa extrínseca ao
indivíduo, no geral pela presença de um fator de risco ambiental danoso. Em contrapartida, a queda
recorrente expressa a presença de fatores etiológicos intrínsecoscomo doenças crônicas, distúrbios
do equilíbrio corporal dentre outros. As consequências de quedas em idosos , além de possíveis
fraturas e risco de morte, o medo de cair novamente, a restrição de atividades, o declínio na saúde e
o aumento do risco de institucionalização podem gerar prejuízos físicos, psicológicos e aumentando
os custos com os cuidados de saúde, expressos pela utilização de vários serviços especializados e
principalmente pelo aumento das hospitalizações e necessidade de fisioterapia de acordo com
(PERRACINI; RAMOS, 2002). O risco de admissão de idosos em uma instituição de longa
permanência coloca em risco a capacidade de realizar atividades de vida diária e atividades
instrumentais de vida diária existir uma diferença entre os níveis funcionais nas capacidades entre
idosos vivendo em comunidade e aqueles que residem em asilos. O declínio funcional torna o idoso
institucionalizado mais suscetível a novas quedas, podendo comprometer ainda mais sua
independência. Levando em considerações que a relevância do assunto quando, uma vez que as
quedas devem ser tratada como um sério problema de saúde pública em razão de sua frequência,
morbidade e do alto custo para serviços de saúde segundo (COSTA; PASSOS; TRIPPO, 2013).
Todas as pessoas independente da idades podem apresentar risco de sofrer queda. No entanto, para
os idosos, elas possuem um significado muito relevante, pois podem levá-lo à incapacidade, injúria
e morte, repercutindo em elevados custos também social, torna-se maior quando o idoso tem
diminuição da autonomia e da independência ou passa a necessitar de institucionalização. Dentre os
vários instrumentos utilizados para avaliar a o risco de quedas, destaca-se Timed Up and Go teste
(TUG). O TUG é um instrumento de triagem comumente utilizada para riscos de queda em
pacientes internados ou em ambiente comunitário, com base nisso, foi utilizado para analisar o risco
de idosos atendidos pela Fisioterapia. Metodologia A presente pesquisa tratou-se de um estudo de
campo, descritivo e de caráter exploratório, com abordagem quantitativa. A mesma foi realizada na
Instituição de Longa Permanência para Idoso, Villa Vicentina. Foram avaliados 10 idosos do sexo
masculino. O instrumento utilizado para avaliação foi o Timed Up and Go teste (TUG), que avalia a
mobilidade e equilibrio. O paciente é cronometrado enquanto se levanta de uma cadeira, caminha
em uma linha reta de 3 metros de distância (em um ritmo confortável e seguro), vira, caminha de
volta e senta-se sobre a cadeira novamente. Um tempo mais rápido indica um melhor desempenho
funcional, enquanto que um tempo mais baixo indica maior risco de quedas. Menos de 20 segundos,
baixo risco de quedas, de 20 à 29 segundos, médio risco de quedas e 30 segundos ou mais, alto risco
de quedas. Resultados e discussão: Foram 10 idosos do sexo masculino, com idade entre 65 e 85
anos (média de 75,6 anos). Dos 10 idosos que foram submetidos à aplicação do instrumento de
avaliação 9 (90%) obtiveram resultado de menos de 20 segundos categorizando-se como baixo risco
de quedas, do qual 1 (10%) obteve resultado entre 20 e 29 segundos, caracterizando um médio risco
de quedas. Em relação à analise, nota-se que a maioria dos pacientes tem um baixo risco de quedas,
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apesar da literatura apontar o risco de quedas em mulheres ser elevado, a pesquisa obteve 100% da
amostra homens e que justifica pelo perfil dos idosos deste ILPI que possuem mais homens. Os
resultados da pontuação com baixo risco de quedas, que pode ser interpretado pois todos os
envolvidos na pesquisa realizam Fisioterapia individual e em grupo, o que pode ter influenciado
positivamente nos efeitos do envelhecimento e consequentemente no menor risco de quedas entre
eles. Considerações finais: Neste estudo constatou-se que há uma baixa incidência de riscos de
quedas entre idosos que estão institucionalizados na ILPI Villa Vicentina. Ressalta-se também a
importância da equipe interdisciplinar no cuidado aos idosos institucionalizados, com ênfase no
papel do fisioterapeuta, no qual pode contribuir para a manutenção da funcionalidade, minimizando
os efeitos fisiológicos do envelhecimento que contribuem para os eventos indesejáveis de quedas e
suas consequências.
Descritores: Idoso, Institucionalizado, Risco de quedas.
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TRABALHO DE COGNIÇÃO E EQUILÍBRIO UTILIZANDO
EXERGAMES EM UM IDOSO COM DEMÊNCIA DE ALZHEIMER
Vilânia Klébia Láu Alves1
Dannyellen Gomes Lopes2
Felipe Emanuel Xavier da Silva3
José Artur de Paiva Veloso4
Tatiane Costa Medeiros5

Introdução: A Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz) caracteriza a Doença de Alzheimer
como uma enfermidade que não possui cura, com curso progressivo no decorrer da sua evolução. A
maior parte das pessoas acometidas é idosa e, por isso, o imaginário popular a conceituou de forma
errônea como “esclerose” ou “caduquice”. Esta afecção é apresentada como demência pelo fato de
ocorrer perda das funções cognitivas (memória, orientação, atenção e linguagem), o que gera graves
problemas de convívio familiar e social (BURLÁ et al, 2014). De acordo com Charchat-Fichman
(2003), o envelhecimento da população é um fenômeno mundial que tem consequências diretas nos
sistemas de saúde pública. Ao considerar este crescimento, torna-se evidente o aumento da
prevalência das demências, especialmente da Doença de Alzheimer (DA). O diagnóstico precoce
das demências possibilita intervenção terapêutica, proporcionando a diminuição dos níveis de
estresse familiar, redução dos riscos de acidentes, prolongamento da autonomia, e em alguns casos,
postergando o início do processo demencial. Atualmente, a tecnologia está presente não só na vida
dos jovens, mas também na vida dos idosos. Com esses avanços, entre as formas de atividade física
utilizadas na velhice encontram-se os “exergames” que são jogos que geram interação física com o
usuário. O uso de videogames para a população idosa não serve apenas como forma de
entretenimento, mas também como um recurso coadjuvante no retardamento do declínio cognitivo
decorrente do processo de envelhecimento (TORRES; ZAGALLO, 2006). O equilíbrio é um
processo que envolve de forma complexa a recepção e a integração dos estímulos sensoriais do
planejamento e da execução dos movimentos para que possa alcançar um objetivo que exige a
postura ereta. O centro de gravidade torna-se um ponto figurado, onde vai atuar todas as forças
sobre o corpo no espaço, calculam-se biomecanicamente essas forças, sendo elas igual a zero
(UMPHRED, 2004). Parizkova e Chin (2003) e Sothern (2004), apontam vários aspectos
educacionais nos exergames como o aspecto lúdico e a fascinação da realidade virtual que estão
contribuindo para o crescente sucesso desses recursos. Dados empíricos revelam que professores de
Educação Física e Fisioterapeutas têm utilizado esses games em suas aulas e condutas de
reabilitação, respectivamente.
O objetivo primário deste estudo é avaliar os efeitos dos exergames sobre a memória e o equilíbrio
de idosos com Demência de Alzheimer, podendo ter secundariamente os seguintes objetivos:
identificar o perfil sócio-demográfico da amostra; elaborar um protocolo de tratamento com
exergames direcionados ao estímulo da cognição e do equilíbrio; e correlacionar os domínios da
cognição e os do equilíbrio. Metodologia: A pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso,
descritivo, de caráter quase experimental com corte longitudinal e abordagem quantitativa a fim de
identificar os efeitos de um programa fisioterapêutico utilizando exergames, para o ganho no
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equilíbrio e na cognição de paciente acometido por Demência de Alzheimer (DA). Sendo um tipo
de amostragem por tipicidade ou intencional. Para participar da pesquisa o paciente foi enquadrado
nos seguintes critérios de inclusão: idade igual ou superior a 60 anos; ter diagnóstico de DA em fase
inicial previamente diagnosticada pelo médico; escore cognitivo igual ou maior que 17 pelo MiniMental para alfabetizados ou igual ou maior que 9 para analfabetos; ter a capacidade de assumir a
ortostase sem o uso de dispositivos auxiliares; não apresentar doença reumatológica. Não sendo
aceito como participante da referida pesquisa, aqueles pacientes que não se enquadraram nos
critérios de inclusão. Inicialmente o questionário sócio demográfico e clínico foi composto por
dados como a identificação do paciente, a idade, escolaridade e a profissão anterior, além de
antecedentes clínicos. Utilizou-se também a aplicação do questionário o Mini Mental para se
certificar se o sujeito da pesquisa apresentava nível cognitivo coerente com os comandos verbais
que foram utilizados durante o protocolo de exercícios, e aplicação da Escala de Tinetti que
apresentou o equilíbrio estático e dinâmico, necessário para a aplicação do protocolo. Resultados e
discussão: A amostra foi composta por um participante, para a caracterização do paciente foi
realizado a aplicação do questionário sociodemográfico, identificando que o paciente é do gênero
masculino, possui 79 anos, casado, não alfabetizado, possuindo a profissão de pedreiro na maior
parte da vida, ex – etilista e ex – tabagista há 20 anos, sem histórico de quedas e fraturas no ultimo
ano, possuindo o diagnóstico de Doença de Alzheimer. Nos escores dos Instrumentos de Equilíbrio
e Cognição, o MEEM na avaliação a pontuação foi 10 e na reavaliação 14. Na Escala de Tinetti, a
pontuação na avaliação foi 26 e na reavaliação 28. De acordo com Williams et al. (2010) sendo
também utilizado o Wii Fit, os mesmos encontraram uma diminuição das quedas tanto em idosos
quanto em pacientes neurológicos, contribuindo para a melhora do equilíbrio, tendo uma grande
aceitação pelos pacientes. Esses jogos apresentam, nas terapias um envolvimento com marcha,
equilíbrio, coordenação e exercícios funcionais, tendo a melhora significativa no equilíbrio. É
possível observar que em alguns jogos o paciente teve declínio de seu desempenho, enquanto em
outros houve boa pontuação e bom desempenho. No jogo Rio Abajo, encontramos um bom
desempenho, tendo um valor médio de 106,67 no primeiro atendimento, e 732,33 no último
atendimento. No jogo Pesca Bajo Cero o paciente também possuiu um desempenho considerável,
alcançando uma média de 27,67 no primeiro atendimento, e média de 42,33 no ultimo. Nos jogos
Cabeceos e Plataforma, encontramos uma pontuação média de 5,67 e 6,67 no primeiro atendimento,
e média de 4,33 e 3,33 no último atendimento, respectivamente. Onde podemos observar que no
jogo Plataformas possuiu o pior desempenho. O Wii Fit demonstrou na pesquisa entre os idosos, um
valor de aceitabilidade, com grande potencial a fim de melhorar a auto-estima, auto-percepção e
confiança, melhorando significantemente o equilíbrio (WILLIAM et al., 2010). Nos gráficos a
seguir pode - se observar que nos jogos Cabeceos e Plataformas, o paciente apresentou uma
melhora em seu desempenho e em seguida aconteceu um declínio de sua pontuação, mesmo não
ocorrendo nenhuma intercorrência durante os atendimentos. Enquanto nos jogos Rio Abajo e Pesca
Bajo Cero, o participante conseguiu manter um desenvolvimento positivo de seu desempenho,
sendo mais significativo no jogo Rio Abajo. Após a segunda sessão, o paciente já era capaz de
controlar seu avatar de forma estável e segura, mostrando o seu desenvolvimento notavelmente em
alguns jogos com uma melhor adaptação, visando o próprio ajuste corporal e do controle do
equilíbrio. Nos primeiros atendimentos, o paciente recebia auxílio do terapeuta para correções
posturais, tendo esse estímulo diminuído progressivamente até que o mesmo aprendesse o objetivo
do jogo.Desta forma, o paciente terminou os atendimentos sem nenhum auxílio durante os jogos,
notando – se que houve uma melhora significativa em relação ao equilíbrio e acognição do
pacienteapós treinamento com a utilização do Nintendo Wii. Considerações finais: Com isso,
conclui-se que o treino de equilíbrio e cognição do paciente com Demência de Alzheimer,
submetido ao programa Nintendo Wii Fit, proporcionou resultados significantes, mesmo não
possuindo a melhor evolução em todos os jogos, sendo evidenciado pela melhora da resposta de
todos os instrumentos, tanto o de equilíbrio quanto de cognição que foi utilizado para avaliação,
tornando mais um recurso para o tratamento fisioterapêutico, sendo este de forma interativa e
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lúdica, podendo assim proporcionar uma maneira diferente de motivação aos pacientes nos
atendimentos de Fisioterapia.
Descritores: Exergames. Demência de Alzheimer. Cognição. Equilíbrio.
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Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença extrapiramidal, progressiva e crônica do
Sistema Nervoso Central (SNC), causada pela degeneração da substância negra no mesencéfalo.
Esta doença é caracterizada pelos sinais cardinais de rigidez muscular, tremor de repouso,
bradicinesia e as alterações posturais, que podem causar comprometimento na marcha e equilíbrio
(SCHULTS, 2003; PINHEIRO, 2006; LANA et al., 2007).O padrão da marcha é caracterizado por
pobreza de movimentos e diminuição da velocidade. Os reflexos posturais nestes indivíduos
encontram-se diminuídos, tanto a instabilidade postural quanto a marcha sofrem interferência direta
ou indiretamente do equilíbrio, estes déficits são causados por danos motores em decorrência da
degeneração da via nigro-estriato-palidal resultando, assim, em dificuldade de modular as
estratégias de equilíbrio e, consequentemente, alteração na marcha. Dentre as várias alterações
ocorridas na DP os indivíduos podem apresentar dificuldades na realização de habilidades motoras
e cognitivas, destacando-se o prejuízo na realização de atividades associadas (JONES, 2000; DIAS
et al., 2005; MATTHEWS et al.,2006).A capacidade de um indivíduo realizar duas tarefas ao
mesmo tempo é um pré-requisito para uma vida normal, este ato recebe a denominação de Dupla
Tarefa (DT), que consiste na realização de duas atividades realizadas simultaneamente que pode ser
uma tarefa primária (motora) em associação a uma tarefa secundária (cognitiva), ou seja, atravessar
a rua e falar ao celular é uma atividade de circunstância normal para o dia-a-dia, nestas situações, as
atividades são desempenhadas ‘automaticamente’, pois não requerem recursos atencionais
conscientes, pois são aprendidas e desempenhas automaticamente ao longo da vida. (LADEWIG,
2000; BOWEN, 2001; MATTHEWS et al., 2006; TEIXEIRA; ALOUCHE, 2007).Diante de um
processo neuropatológico crônico como a DP, os indivíduos apresentam dificuldades para
realização de movimentos automáticos, pois para a realização de atividades simultâneas competem
por demandas atencionais semelhantes ocorrendo assim, interação negativa devido a um déficit na
automatização de atividades gerada pela doença. Quando duas tarefas são executadas ao mesmo
tempo, exigindo alto grau de processamento de informações, o desempenho de uma ou de ambas é
diminuído, ou seja, acontece a interferência durante a DT, que pode ser um importante indicador do
estado funcional em que se encontra o indivíduo durante uma doença ou durante um período de
reabilitação. Esta interferência pode ser utilizada como mais um recurso terapêutico, pois o
treinamento da DT pode levar a diminuição da interferência negativa entre as atividades e melhorar
o desempenho na realização das tarefas associadas (ROSIN; SYLWAN; GALERA, 1999;
HAGGARD et al., 2000; BOWEN et al., 2001).A abordagem fisioterapêutica para estes indivíduos
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tem sido cada vez mais especializada buscando atuar nos distúrbios neurológicos, existindo uma
grande variedade de métodos terapêuticos, dentre estes, pode se destacar a DT no tratamento
fisioterapêutico de pacientes com DP. Dentro desse contexto o presente estudo objetivou avaliar os
efeitos da DT no tratamento fisioterapêutico de pacientes com DP, caracterizar o perfil sóciodemográfico dos sujeitos da pesquisa; analisar a marcha dos sujeitos da pesquisa; avaliar o
equilíbrio estático e dinâmico; quantificar o desempenho das atividades de vida diária e avaliar a
qualidade de vida dos sujeitos da pesquisa. O presente trabalho justifica-se pela tentativa de
compreender sobre os benefícios da DT como tratamento fisioterapêutico e como este pode
melhorar o processamento das atividades simultâneas. Uma vez que muitos indivíduos com a DP
apresentam dificuldade em associar múltiplas tarefas, a DT pode se enquadrar como uma opção de
tratamento para este grupo de indivíduos. Métodologia: O presente estudo foi uma pesquisa do tipo
experimental, descritiva, de abordagem quantitativa que se caracteriza pelo emprego da
quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio
de técnicas estatísticas. De acordo com o tipo, está pesquisa foi classificada como uma série de
casos por ser baseada na investigação de um caso ou de uma sequência de casos individuais;
longitudinal por avaliar uma mesma variável, em um mesmo grupo de sujeitos, ao longo de um
período de tempo e prospectiva, por ter sido conduzido a partir de um determinado momento
presente e caminha em direção ao futuro (MARCONI; LAKATOS, 2010). Para compor a amostra
os critérios de inclusão foram apresentar o diagnóstico da DP, pontuação igual ou maior que 17 no
MEEM e escore até 3 graus na Escala HY Modificada. Foram excluídos da pesquisa os voluntários
que apresentaram outras doenças neurológica associadas a DP, cadeirantes e com déficit
significativo de visão. Os voluntários que atenderam aos fatores de inclusão foram submetidos a
avaliação inicial e responderam a Ficha de Avaliação Fisioterapêutica com variáveis sóciodemográficas a identificação, anamnese, sinais vitais, exame físico-funcionais ,Escala de
Classificação de Incapacidade de Hoehn-Yahr Modificada, MEEM, Índice de Barthel Modificado,
Escala de Equilíbrio de Berg, Teste de Alcance Funcional, WHOQOL e a Análise Cinemática da
Marcha. Os instrumentos citados, além da avaliação inicial fizeram parte da reavaliação no período
pós-intervenção, exceto a escala de HY. Após a avaliação inicial seguiu com procedimento de
intervenção com aferição dos sinais vitais e alongamento global que foi associado à contagem de
números cardinais de um a quinze de forma progressiva, regressiva e alternância números pares e
ímpares. Posteriormente ao alongamento global foi realizada uma tarefa motora, neste caso, treino
de marcha em um percurso de 5 metros, com 4 obstáculos (pistas visuais) distribuídos em uma
distância de 1,00 m entre eles, sendo o primeiro e o último metro livre para fase de aceleração e
desaceleração da marcha, posicionado a 10 centímetros do chão, cada obstáculo apresentava cores
diferentes, que foi designado inicialmente o primeiro obstáculo a cor vermelha para iniciar o treino
com membro inferior direito e o segundo obstáculo com a cor verde para ser transpassado com o
membro inferior esquerdo e assim sucessivamente, e ao final do percurso o indivíduo retornava com
o membro inferior indicado pela cor do obstáculo. Em associação à tarefa motora, os participantes
executaram uma tarefa cognitiva que consistia em descrever verbalmente três slides compostos por
uma sequência de três formas geométricas (círculo, quadrado, triângulo) com cores diferentes
(vermelho, amarelo e verde). As imagens foram expostas utilizando um notbook, com tela 14
polegadas, durante 20 segundos em cada slide. O voluntário ultrapassava o primeiro, obstáculo
permanecendo estático durante o tempo proposto, observando as imagens. Ao retornar,
ultrapassando os obstáculos, verbalmente descrevia os slides. Resultados: Os resultados apontam a
importância do tratamento fisioterapêutico na melhora da função e da QV dos pacientes com DP,
sendo a DT um recurso eficiente na reabilitação, observou se que na maioria das variáveis houve
diferenças estatísticas significantes. Melhora dos parâmetros da marcha: aumento na velocidade,
cadência, passo e passada e melhor controle dos MMII, em relação as funções cognitiva a melhora
no MMEE foi significante na realização das funções executivas em associada a prática motora.
Considerações finais: Para melhores resultados, sugere-se que a prática de DT seja realizada, por
um maior tempo, com uma maior amostra e com diferentes tarefas que enfatizem as dificuldades
apresentadas com a progressão da doença, as quais afetam negativamente a QV do indivíduo com
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DP, recomendo que os pesquisadores se aprofundem mais em estudos sobre assunto de DT para que
um maior contingente de pessoas sejam beneficiadas.
Descritores: Dupla Tarefa, Doença de Parkison, Fisioterapia
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Introdução: A velocidade com que se processam as mudanças demográficas no Brasil está cada
vez mais rápida segundo (SILVA; DAL PRÁ, 2010), e é possível observarmos a inversão da
pirâmide de faixa etária de acordo com a diminuição da taxa de natalidade e aumento da
longevidade, que acarretam no crescimento da população idosa. Segundo dados estatísticos
publicados em 2010 pelo IBGE, o Brasil ocupará o 6º lugar no ranking mundial de população idosa.
A população de idosos (após 60 anos de idade) tem aumentado consideravelmente nos últimos anos
e isso nos leva a uma reflexão sobre os fatores incapacitantes nessa faixa etária. A diminuição da
capacidade funcional está relacionada a diversos fatores, que geram dificuldades aos indivíduos
para a realização das suas atividades de vida diária (AVDs), dentre eles ressaltam-se as alterações
posturais, a diminuição de equilíbrio e propriocepção articular, o aumento no tempo de reação,
alterações visuais, alteração do tônus e da força muscular, que fazem parte do processo natural do
envelhecimento humano, além das patologias osteomioarticulares que contribuem para o agravo da
ocorrência de quedas. Sendo um evento temido e frequente entre a população mais idosa, devido às
consequências que repercutem em suas vidas define (MAZO; LIPOSCKI; ANANDA, 2007). Os
mesmos autores ainda relatam que com as alterações internas e ambientais, o organismo apresenta
uma diminuição na sua capacidade de adaptação, diminuição das funções naturais do corpo,
mudança na estrutura e da capacidade de normalizar-se mediante a uma sobre carga funcional ou
emocional. O aumento das quedas também está vinculado às alterações de instabilidade postural,
devido às mudanças na motricidade e na sensibilidade, que é uma das perdas mais frequentes nos
idosos. Nos últimos anos o índice de idosos que sofrem quedas tem aumentado consideravelmente,
reduzindo sua autonomia e independência funcional, aumentando-se os custos sociais para gastos
hospitalares e de reabilitação bem como a necessidade de institucionalizá-los. As quedas em
pessoas idosas é uma causa crescente de lesões, pois suas consequências são mais graves do que
entre pessoas mais jovens. Para lesões da mesma gravidade, os idosos apresentam mais
incapacidade, maior período de internações e de reabilitação, maior risco de dependência posterior e
de morte. Intervenções mais eficazes baseiam-se na identificação precoce dos idosos com maior
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risco de quedas decorrentes ou não de alguma doença, da adequação do espaço físico bem como da
prática regular de atividade física de acordo com (LIMA JUNIOR; MATOS; PAZ, 2013).
Geralmente, a involução motora decorrente do processo de envelhecimento bem como as
disfunções e doenças, são vistas como causas da dificuldade ou incapacidade de manter o equilíbrio.
Os estudos recentes sugerem que as enfermidades levam, progressivamente, o indivíduo a um
prejuízo das funções básicas, às limitações funcionais e, finalmente, à incapacidade de manter-se
equilibrado. Os benefícios adquiridos pela prática de exercícios físicos pelas pessoas idosas têm
sido estudado cientificamente nos últimos anos, destacando aqueles que atuam na melhora da
capacidade funcional, equilíbrio, força, coordenação e velocidade de movimento, contribuindo para
uma maior segurança e prevenção de quedas entre as pessoas idosa segundo (MONTEIRO;
EVANGELISTA, 2010). Dentre os vários tipos de exercícios físicos para esta população, destaca-se
o treinamento funcional, o qual busca reestabelecer a capacidade funcional, através de exercícios
que estimulam os receptores proprioceptivos presentes no corpo, os quais proporcionam melhora no
desenvolvimento da consciência sinestésica e do controle corporal; o equilíbrio muscular estático e
dinâmico; diminuir a incidência de lesão e aumentar a eficiência dos movimentos (LEAL et al,
2010). A queda pode ser definida como um deslocamento não intencional do corpo para um nível
inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por
circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade (PEREIRA et al., 2001). Os idosos
que caem mais de duas vezes em um período de seis meses devem ser submetidos a uma avaliação
de causas tratáveis de queda, mais de dois terços daqueles que têm uma queda cairão novamente
nos seis meses subsequentes. Quando hospitalizados, permanecem internados o dobro do tempo se
comparados aos que são admitidos por outra razão. Embora seja evidente o aumento do evento
queda entre a população idosa, a literatura geriátrica brasileira tem efetuado poucos estudos
epidemiológicos sobre esse assunto. O presente estudo justifica-se pela necessidade de fazer
pesquisas envolvendo a relação da prática de atividade física regular, a incidência de quedas e as
condições de saúde para que se possam elaborar propostas mais eficientes de prevenção desses
acidentes, melhorando a qualidade de vida das pessoas idosas que residem em Instituições de Longa
Permanência (ILP). Geralmente os idosos são institucionalizados devido ao abandono familiar,
aumento do grau de dependência e por vontade própria, proveniente de várias alterações funcionais,
morfológicas e psicológicas, onde na maioria das vezes vem associados à doenças crônicas,
sedentarismo, perda de função muscular e óssea onde acarreta os déficits de equilíbrio e marcha,
que implica no aumento de quedas. Com isso, torna-se necessário as ações que visam melhorar a
independência funcional, gerando uma boa qualidade de vida aos idosos. Sendo assim, faz-se
necessário uma abordagem atenta por parte dos profissionais de saúde aos idosos
institucionalizados, seja na perspectiva de educação em saúde, por meio de orientações aos próprios
idosos e/ou responsáveis, ou também por meio de ações específicas envolvendo exercícios
individuais e /ou coletivos. Nesta perspectiva, o fisioterapeuta pode contribuir positivamente na
prescrição dos exercícios funcionais, avaliação cinético-funcional e acompanhamento destes idosos,
tendo como objetivo melhorar a funcionalidade e minimizar os riscos de quedas, beneficiando os
usuários e agregando experiência à formação acadêmica dos alunos, utilizando os conhecimentos
teóricos na prática a fim de desenvolver habilidades e enriquecer o ensino e pesquisa. Metodologia:
Trata-se de um relato de experiência acadêmica que ocorreu no primeiro semestre de 2017,
envolvendo os alunos da disciplina Fisioterapia na Saúde do Idoso da Faculdade de Ciências
Médicas da Paraiba. Esta ação ocorreu no instituto de longa permanência Vila Vicentina Júlia
Freire, envolvendo atividades de educação em saúde e prática de psicomotricidade. Relato de
experiência: Nesta perspectiva, foi realizada uma atividade inicial por meio de roda de conversa
sobre o tema de Fatores de Risco de Quedas em Idosos, contemplando conceito, aspectos
intrínsecos e extrínsecos, consequências, prevenção e tratamento , tendo a interação deles acerca de
seus históricos pessoais sobre a temática abordada, em seguida todos os idosos realizaram
alongamentos cervical, membros superiores e inferiores com duração de 10 minutos; aquecimento
com caminhada em círculo com duração de 5 minutos; treino de marcha em linha reta com
aproximadamente 3 metros de distância; sentar e levantar da cadeira com duração de 1 minuto;
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exercício de dupla tarefa sentado na cadeira passando uma bola de mão em mão, com auxílio de
musicoterapia, ao parar a música o usuário responde uma pergunta sobre cor, nome de fruta ou
nome de pessoas com duração de 10 minutos; Estímulo cognitivo por meio da realização de bingo
com premiações. Observou-se o entendimento sobre o tema abordado e relato de história de quedas
recentes por parte dos idosos participantes, destacando alguns fatores como: dificuldade visual,
auditiva, calçados inadequados, pisos escorregadios e iluminação reduzida (noturna) nos quartos.
Conclusão: Essas atividades são importantes para promover a saúde dos idosos ativos
institucionalizados, minimizar os índices de quedas, informando-os quanto a alguns riscos a sua
condição de saúde, bem como, promove socialização entre os envolvidos, fortalecendo o vínculo
entre todos. Além do autocuidado e melhora da funcionalidade e consequentemente da
independência pessoal.
Descritores: Quedas, Idoso, Institucionalizados
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AÇÕES PROFILATICAS, SOBRE AS ENTEROPARASITOSES,
PARA UM GRUPO DE ESCOTEIROS DO VALENTINA
EM JOÃO PESSOA-PB
Ingrid Raquel Nóbrega da Silva1
Rogéria Frazão Gondim
Clélia de Alencar Xavier Mota2

Introdução: As parasitoses intestinais constituem um grave problema de saúde pública, sobretudo
nos países do terceiro mundo, sendo um dos principais fatores debilitantes da população,
associando-se frequentemente a quadros de diarreia crônica e desnutrição, comprometendo, como
consequência, o desenvolvimento físico e intelectual, particularmente das faixas etárias mais jovens
da população. As parasitoses intestinais estão intimamente relacionadas às condições sanitárias e as
crianças são as mais acometidas, podendo a maior prevalência de parasitas intestinais levar a déficit
nutricional e do crescimento pôndero-estatural. Os parasitas intestinais estão entre os patógenos
mais frequentemente encontrados em seres humanos. Dentre os helmintos, os mais frequentes são
os nematelmintos Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiurae os ancilostomídeos Necator
americanos e Ancylostoma duodenale. Dentre os protozoários, destacam-se Entamoeba histolytica e
Giardia duodenalis. Estima-se que cerca de 1 bilhão de indivíduos em todo mundo alberguem
Ascaris lumbricoides, sendo apenas pouco menor o contingente infectado por Trichuris trichiurae
pelosancilostomídeos. Estima-se, também, que 200 e 400 milhões de indivíduos, respectivamente,
alberguem Giardia duodenalis e Entamoeba histolytica. Os danos que os enteroparasitas podem
causar a seus portadores incluem, entre outros agravos, a obstrução intestinal (Ascaris
lumbricoides), a desnutrição (Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura), a anemia por deficiência
de ferro (ancilostomídeos) e quadros de diarreia e de mal absorção (Entamoeba histolytica e
Giardia duodenalis), sendo que as manifestações clínicas são usualmente proporcionais àcarga
parasitária albergada pelo indivíduo. Condições de vida e de saneamento básico são insatisfatórias
ou inexistentes. O desconhecimento de princípios de higiene pessoal e de cuidados na preparação
dos alimentos facilita a infecção e predispõe a reinfecção em áreas endêmicas. Na América Latina e
Caribe, cerca de 200 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza; 2,4 bilhões não têm
saneamento básico; um bilhão de adultos é analfabeto; 110 milhões de crianças na idade escolar
estão fora da escola, dentre as quais 60% são meninas; um bilhão de pessoas não tem acesso à água
potável; 790 milhões não têm nutrição adequada.
O acentuado êxodo rural e o acelerado crescimento das favelas associados a esses fatores aumentam
as chances de exposição a inúmeras doenças, dentre elas as parasitoses. Pelo maior risco de
contaminações cuidados de higiene devem se concentrar nas áreas como praças e escolas
e desta forma, promover a integração dos hábitos de saúde individuais e ambientais. Medidas
simples, porém não menos importantes, é a lavagem das mãos e de alimentos com água e sabão
comum, que se mostra bastante eficaz no combate a desinfecções intestinais e é de grande valia. A
educação em saúde além de uma estratégia de baixo custo, tem se mostrado capaz de atingir
resultados significativos e duradouros no controle das parasitoses intestinais. As práticas
educativas se mostram tão eficazes quanto o saneamento básico, sendo superiores ao tratamento
em massa em longo prazo e este tipo de intervenção é recomendado tanto em populações com
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endemicidade alta ou baixa. Em decorrência dos efeitos deletérios à saúde dos indivíduos e
sobretudo, das repercussões econômicas, vários programas tem sido dirigidos para o controle das
parasitoses intestinais em diferentes países, mas, infelizmente, constata-se um descompasso entre o
êxito alcançado nos países mais desenvolvidos e aquele verificado nas economias mais pobres.
Além do custo financeiro das medidas técnicas, a falta de projetos educativos com a participação da
comunidade dificultam a implementação das ações de controle. Há que se considerar, portanto, que
além da melhoria das condições socioeconômicas e de infraestrutura geral, o engajamento
comunitário é um dos aspectos fundamentais para a implantação, desenvolvimento e sucesso dos
programas de controle. A influência da educação em saúde no ambiente escolar sobre a
contaminação por parasitas intestinais proporciona aos alunos conhecimento sobre essas doenças,
desta forma, é possível obter a redução do número de infecções nessa população. Porém, para
haver a redução dessas infecções eum controle significativo das parasitoses intestinais, as atitudes
educativas precisam ser integradas a um processo contínuo de educação. Estudos relatam que o
método lúdico integrado ao processo de educação tem se mostrado uma ferramenta útil em boa
parte das escolas. O uso de um jogo educativo sugere ao aluno a reflexão sobre a adoção de um
estilo de vida saudável, bem como à construção do conhecimento. Aproximar jogo e educação, há
um compartilhamento de visões mais contemporâneas sobre educação, que ressaltam a importância
da iniciativa e participação dos alunos no processo. Objetivo: Relatar a experiência dos alunos do
curso de farmácia, no desenvolvimento de atividades de Educação em saúde tendo como público
alvo, um grupo de escoteiro no bairro do Valentina, com idade entre 6 a 10 anos de idade.
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, a partir do desenvolvimento de ações
executadas e vivenciadas por alunos do curso de farmácia da Faculdade Ciências Médicas da
Paraíba, tendo como público alvo um grupo de escoteiro do bairro do Valentina, com idade entre 6
a 10 anos. Os alunos de graduação do curso de farmácia executaram ações lúdicas que visaram a
profilaxia das parasitoses intestinais. As ações foram desenvolvidas através de peças teatrais, da
elaboração de cartazes e jogos, como caça-palavras e de memória. Sabe-se que a prevalência dessas
parasitoses está intimamente ligada às condições ambientais em que o indivíduo vive,
principalmente, as condições de alimentação, de abastecimento de água e de destinação do esgoto e
do lixo. Portanto, esses temas foram exaustivamente abordados. Resultados: A ação educativa
atingiu excelentes resultados, tanto para os alunos, como para as crianças e seus instrutores, e foi
levado para aquele grupo que ali presente estava tendo em vista que induziu os acadêmicos no
aprofundamento sobre os temas propostos e assim foi elaborado jogos e brincadeiras e que desta
forma com uma linguagem mais infantil fossem capazes de transmitir as informações necessária
aquele grupo ali presente. Além disso, foi possível observar que a criança presente se mostrou
muito interessada no assunto e assim foi possível se haver tocas de informações e contar com
participação no decorrer da ação. Tirou-se dúvidas quanto a formas de como se deve proceder em
relação a profilaxia como se lavar as mãos, quantas vezes, foi analisado que em simples gestos pode
se evitar a contaminação. Considerações finais: No Brasil, ao longo da história, a educação em
saúde tem sido marcada por condutas voltadas ao combate das doenças infecto-parasitárias nas
quais prevalece, ainda hoje, a abordagem acrítica com o predomínio do modelo definido pelo perfil
biomédico, sendo hegemônico o saber meramente curativo que não leva a um pensar crítico nem a
modificação da realidade. A educação em saúde que vai desde a moradia até no meio escolar
envolve a formação de atitudes e valores que levam o escolar ao comportamento independente,
revertendo em beneficio a sua saúde e daqueles que estão a sua volta. Neste sentido, a educação não
se limita a dar conhecimentos; preocupa-se em motivar o aprendizado, o check up e a avaliação de
fontes de informações e torná-lo capaz de adotar práticas comportamentais com base no
conhecimento. A educação em saúde é bastante conhecida ainda, como um processo de
humanização que se dá ao longo de toda a vida de modos diferentes. Distingue-se como um
processo infinito que acontece em múltiplos espaços e situações da vida e está ligada à aquisição e
articulação do conhecimento popular e científico, entendido como uma reorganização, introdução e
criação do conhecimento. Como a maioria das doenças transmitidas por alimentos está ligada aos
hábitos precários de higiene pessoal e doméstica dos manipuladores, à limpeza e ao controle
SUMÁRIO

2017 - 13º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 52

ambiental, dentre outros, a educação em saúde, em especial na fase escolar, assume posição de
destaque preocupante. Algumas maneiras utilizadas para se garantir a qualidade higiênico-sanitária
dos alimentos são a realização de programas de educação continuada, a realização semestral de
exames parasitológicos desses indivíduos e o fortalecimento do sistema de vigilância sanitária para
fiscalização de alimentos oferecidos para a população, incluindo uma legislação adequada. Para que
haja a diminuição da transmissão desses agentes infecciosos, bem como as ocorrências da patologia
em estudo, é necessário usufruir de alguns meios profiláticos indispensáveis, sendo que algumas das
medidas a serem tomadas podem ser limpezas adequadas dos alimentos, utilização da água tratada,
o direcionamento dos dejetos humanos em lugares específicos, a manutenção da higiene pessoal, o
tratamento dos infectados, a viabilização correta do tratamento de esgoto, evitar o consumo de
carnes mal cozidas, impedimento do acesso de crianças em terrenos baldios em contato com lixo ou
água poluída, manter a casa em boas condições de higiene e diagnosticar a fonte de contaminação.
Sua transmissão depende das condições sanitárias e de higiene das comunidades. Além disso,
muitas dessas parasitoses relacionam-se a déficit no desenvolvimento físico e cognitivo e a
desnutrição. A elaboração dessas várias ações e as suas realizações foram de grande importância
para os alunos da graduação, que tiveram a oportunidade de colocar em prática o que foi aprendido
em sala, como também, para o grupo de escoteiros, que pelas respostas e expressões demonstraram
como foi prazeroso adquirir conhecimento e conhecer as formas de infecção pelos parasitos
intestinais. E após a realização deste evento o grupo de escoteiros foi honrado por colocar em
pratica a didática ali apresentada.
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Tamires Carvalho Alvino1
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Introdução: De acordo com a resolução Nº 338, de 06 de maio de 2004, Assistência Farmacêutica
trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto
individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu
uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e
insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia de
qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da
obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população. A assistência
farmacêutica é um processo dinâmico e multidisciplinar, que visa a abastecer os sistemas,
programas ou serviços de saúde com medicamentos de qualidade, viabilizando, consequentemente,
o acesso de pacientes a medicamentos dos quais necessitam. Ressalta-se a importância do
farmacêutico como profissional da saúde essencial na garantia do acesso a medicamentos e uso
racional destes. No ciclo da Assistência Farmacêutica, o resultado de uma atividade é o ponto de
partida para outra e a ausência ou a execução de forma inadequada de uma delas, acaba impedindo
o correto funcionamento de todo o ciclo. A seleção de medicamentos é considerada o eixo do Ciclo
da Assistência Farmacêutica. As demais atividades desse ciclo são desenvolvidas com base no
elenco de medicamentos selecionados, tanto na atenção ambulatorial quanto na hospitalar, buscando
se estruturar e organizar sistemas eficientes e efetivos. É fundamental que cada uma das atividades
e, portanto, o serviço como um todo, sejam centrados nos pacientes e não na própria estrutura
administrativa, garantindo aos usuários o melhor cuidado possível. Assim, tanto a seleção como as
atividades de programação, aquisição, armazenamento e distribuição constituem os pilares para
objetivos mais nucleares, quais sejam: o acesso e o uso racional de medicamentos. Os
medicamentos selecionados devem ser aqueles com eficácia e segurança comprovadas, ao melhor
custo possível, pois são imprescindíveis para o tratamento das doenças prevalentes na populaçãoalvo, no âmbito municipal, microrregional, estadual ou nacional. O objetivo da seleção é:
proporcionar ganhos terapêuticos e econômicos. Os ganhos terapêuticos referem-se à promoção do
uso racional e à melhoria da resolutividade terapêutica – acesso a medicamentos eficazes, seguros e
voltados às doenças prevalentes. Os ganhos econômicos referem-se à racionalização dos custos dos
tratamentos e, consequentemente, à otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponíveis. A seleção de medicamentos e a consequente elaboração do Formulário Terapêutico
definem um elenco racional de fármacos e fornecem informações confiáveis e atualizadas aos
prescritores e aos demais profissionais de saúde, proporcionando várias vantagens à instituição, seja
ela pública ou privada. No ciclo da Assistência Farmacêutica, a programação representa uma outra
1
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atividade chave, que tem por objetivo a garantia da disponibilidade dos medicamentos previamente
selecionados nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender às necessidades de uma
população-alvo, por meio de um serviço ou de uma rede de serviços de saúde, considerando-se um
determinado período de tempo. A programação é uma atividade associada ao planejamento; sua
viabilidade e factibilidade dependem da utilização de informações gerenciais disponíveis e
fidedignas, da análise da situação local de saúde, assim como do conhecimento sobre os
medicamentos selecionados, sua indicação precípua e sua perspectiva de emprego na populaçãoalvo. Programa-se de modo a atender à demanda sanitária em medicamentos, exposta e trabalhada
no processo de seleção. O processo de programação deverá ser descentralizado e ascendente. Iniciase nas unidades e/ou centros de saúde, que remeterão suas demandas ao nível local. Este, por sua
vez, após avaliação, reunirá essas demandas e as remeterá ao nível regional. A aquisição de
medicamentos no setor público, assim como as demais atividades do Ciclo da Assistência
Farmacêutica, é uma das peças que contribuem para o sucesso e a credibilidade dos serviços
farmacêuticos. Um elenco de medicamentos definido dentro de rigorosos critérios, boas condições
de armazenamento e profissionais capacitados não atenderão às necessidades da rede de serviços se
houver descontinuidades no suprimento dos medicamentos. Ela objetiva contribuir para o
abastecimento de medicamentos em quantidade adequada e qualidade assegurada, ao menor custo
possível, dentro da realidade do mercado, apoiando e promovendo uma terapêutica racional, em
área e tempo determinados. Os processos de compra de bens e serviços no setor público – em suas
três esferas de governo – são disciplinados atualmente pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de
1993, que regulamenta o art. 37, Inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações
e contratos da administração pública e dá outras providências. O armazenamento e a distribuição
são as etapas do ciclo da Assistência Farmacêutica que visam, como finalidades precípuas, a
assegurar a qualidade dos medicamentos através de condições adequadas de armazenamento e de
um controle de estoque eficaz, bem como a garantir a disponibilidade dos medicamentos em todos
os locais de atendimento ao usuário. Nos sistemas mais modernos, espera-se que as equipes
responsáveis pelo armazenamento e distribuição se comprometam com o processo de cuidado.
Devem assumir para si a corresponsabilidade na preparação dos produtos, de forma que as unidades
usuárias os recebam, na medida do possível, prontos para uso; por exemplo, medicamentos
fracionados e devidamente rotulados. O armazenamento constitui-se como um conjunto de
procedimentos técnicos e administrativos que envolve diversas atividades: o recebimento de
medicamentos é o ato de examinar e conferir o material quanto à quantidade e documentação; a
estocagem ou guarda é a arrumação do material em certa área definida, de forma organizada, para
maior aproveitamento de espaço possível e dentro de parâmetros que permitam segurança e rapidez;
a segurança é a capacidade de manter o material sob cuidados contra danos físicos, furtos e roubos;
a conservação é a capacidade de manter assegurada as características dos produtos, durante o
período de estocagem; o controle de estoque visa o monitoramento da movimentação física dos
produtos (entrada, saída e estoque); e a entrega de material deve ser de acordo com as necessidades
do solicitante, garantindo adequadas condições de transporte, preservação da identificação até o
consumidor final e rastreabilidade do produto. O acesso não deve ser reduzido apenas a
disponibilidade do medicamento, sob o risco do desperdício de recursos sem que haja um real
impacto sobre a qualidade de vida da população. É preciso envidar esforços na promoção do uso
racional de medicamentos, na ampliação do acesso superando a visão reducionista de
aquisição/distribuição, na incorporação do profissional farmacêutico na rede municipal de saúde,
seja na logística, seja na atenção direta ao usuário e às equipes de saúde da família. A construção da
integralidade do Sistema Único Saúde (SUS), capaz de atender plenamente as necessidades de
saúde da população de forma resolutiva e responsável exige de seus gestores compromissos sérios
com a estruturação da Assistência Farmacêutica e sua qualificação, tendo no profissional
farmacêutico um importante aliado na garantia do uso racional, seguro e efetivo do medicamento.
Nesse contexto encontra-se a importância das farmácias comunitárias como serviços de saúde
prontos para garantir todos os benefícios de uma assistência farmacêutica. O termo “farmácia
comunitária” refere-se aos estabelecimentos farmacêuticos não hospitalares e não ambulatoriais que
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atendem à comunidade. As farmácias comunitárias no Brasil são, em sua maioria, privadas, de
propriedade particular, mas existem também farmácias públicas, sejam elas vinculadas à rede
nacional de farmácias populares ou às esferas públicas municipais ou estaduais. Há, no Brasil,
também, uma distinção legal entre farmácia e drogaria, sendo estas últimas proibidas de atuar na
manipulação ou no fornecimento fracionado de medicamentos. Metodologia: Trata-se de um
estudo descritivo do tipo relato de experiência. Tal experiência foi realizada pelas alunas do quarto
período do curso de graduação em farmácia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, durante
as atividades da disciplina curricular Estágio de Vivência I, no ano de 2016.2, nas quartas feiras, no
horário das 7hrs às 10hrsna Unidade de Saúde Alto do Céu Integrada, no bairro de Mandacaru, no
município de João Pessoa, da cidade da Paraíba. O grupo de alunos estagiários participantes dessa
experiência foi composto por3 alunas. Relato de experiência: Durante esse estágio, os alunos
participavam da rotina das atividades da farmácia no sentido de vivência da prática da assistência
farmacêutica. Os alunos de início conheceram cada setor da unidade de saúde e a função de cada
um e perceberam que na farmácia necessitavam de melhorais quanto ao armazenamento e
identificações de medicamentos. Durante as semanas foi prestado o serviço de assistência
farmacêutica, onde atendemos os pacientes da unidade, analisamos a receita, sua posologia,
orientamos sobre o uso racional do medicamento e as formas de armazenamento adequadas e foi
feito a dispensação. No final do estágio, fora proposta uma atividade ao grupo de alunos estagiários,
a qual deveria contribuir de forma bastante significativa para aquela farmácia. Essa atividade fora a
organização desta. Antes da intervenção, os medicamento eram armazenados em cestas plásticas
sem identificação correta : nome , validade e lote. Também não eram armazenados de acordo com
a forma farmacêutica e não existia padronização das etiquetas de identificação dos medicamentos.
Já nos armários tinham materiais de escritório misturados com medicamentos e material médicohospitalar. As caixas fechadas estavam misturadas com os medicamentos em uso. Depois da
intervenção, os medicamentos foram identificados corretamente com nome, validade e lote.
Armazenados de acordo com a forma farmacêutica e armazenados separadamente dos materiais
médico-hospitalares. As Caixas fechadas foram colocadas em um local específico. Considerações
Finais: Diante desta experiência, podemos concluir a importância da assistência farmacêutica
prestada corretamente e o acesso aos medicamentos, para a melhor qualidade da saúde do paciente,
onde aprimorou nossos conhecimentos acerca dos procedimentos a serem atribuídos como
organização e armazenamento em uma farmácia de unidade de saúde.
Palavras-chaves: Assistência Farmacêutica. Serviços Comunitários em Farmácia. Estágio.
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CUIDADO NO PRÉ-NATAL: ORIENTAÇÕES SOBRE O TESTE
ORAL DE TOLERÂNCIA A GLICOSE
Cristiane de Freitas Braz1
Jacineide Santos Vieira da Silva2
Núbia Kelly Rodrigues Ribeiro3

Introdução: Está implementada nas redes assistenciais de saúde, através das políticas de saúde da
mulher, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e o Programa de
Humanização ao Pré-Natal e Nascimento (PHPN) que norteiam a garantia de cuidado integral aos
serviços de saúde, mediante os serviços de atenção básica com o objetivo de centralizar os cuidados
as usuários e não as doenças, principalmente no período da gestação, onde à mesma necessita de
cuidados especiais. O cuidado sistematizado no pré-natal é um dos primeiros passos para garantir
(SILVA et al., 2012).Nesse sentido, a integralidade do cuidado a saúde deve ser permeada pelo
acolhimento sistemático, escuta ativa e um atendimento humanizado, respeitando o ciclo vital
feminino, raça/cor, classe social, valorizando a resolubilidade das ações, através do dialogo entre os
interlocutores, ou seja, o profissional de saúde e o paciente (COELHO et al., 2009). A gestação é
um período complexo e de muita transformação para a mulher, decorrente das manifestações
fisiológicas e psicossociais. Nesse sentido, o acolhimento a gestante no âmbito do cuidado a saúde é
garantir uma gravidez saudável e tranquila, levando em consideração as condições da paciente,
minimizando os riscos de complicações durante todo o pré-natal. Entretanto para que ocorra o
cumprimento das ações de cuidado é preciso que haja viabilidade e a inserção da mulher nas ações
de assistência a saúde (SILVA et al., 2012). Entre tantas as implicações no decorrer da gestação, a
diabetes mellitus gestacional (DMG) que é qualquer grau de intolerância a glicose, afeta algumas
mulheres durante o percurso da gestação, é comum uma triagem sobre a DMG na primeira consulta
do pré-natal e acompanhada de outros exames necessários na gravidez, essa busca ativa
favorecendo o desfecho precoce da doença. O diagnostico é realizado mediante o teste oral de
tolerância a glicose (TTOG/TOTG) empregando-se sobrecarga de glicose. Embora muito dos casos
da DMG se resolva no pós-parto, se não persistir as altas taxas. Contudo, o rastreamento e o
diagnostico pode prevenir problemas associados ao aumento da glicose, como: a pré-eclâmpsia, a
prematuridade fetal, a microssomia, entre outras complicações. O tratamento inicial não
farmacológico é a primeira escolha, através da terapia nutricional, caso não ocorra sucesso e a
glicemia esteja além do plano terapêutico, embora as mudanças de estilo de vida. A rotina do
tratamento farmacológico é opção para a situação presente (WEINERT et al., 2011). A organização
Mundial de Saúde (OMS) considera o TTOG como um método ideal para o rastreamento e
diagnostico da DMG. O TTOG detecta a tolerância diminuída da glicose, supera em
aproximadamente 2% a mais, em relação aos demais exames para detectar a alta da glicemia
(MATTAR et al., 2011). O trabalho de uma equipe de saúde multidisciplinar no acompanhamento
ao pré-natal é relevante durante todo o processo da gravidez, pois, é um momento de maior
vulnerabilidade para a mulher. Uma atenção por meio de uma conduta acolhedora e humanizada,
beneficia tanto a mulher, como diminui os gastos do setor público. O esclarecimento das duvidas, os
anseios, possibilita o desenvolvimento da pratica do auto cuidado do próprio paciente em relação as
suas limitações de saúde e a realidade das suas necessidades, esse conjunto é considerado um
elemento positivo dos serviços em saúde (GUERREIRO et al., 2012). Objetivo: Relatar a
experiência dos estudantes de farmácia em uma sala de espera em um laboratório municipal em
João Pessoa, sobre a importância do teste oral de intolerância à glicose em gestantes, além de
enfatizar a coparticipação entre o paciente e o profissional de saúde no desenvolvimento do exame
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laboratorial. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado
pelos alunos do nono período na disciplina Estágio Supervisionado I, que foi desenvolvido na área
de análises clínicas do curso de graduação em Farmácia da Faculdade Ciências Médicas da Paraíba
(FCM). O local de realização deste trabalho foi o Laboratório Central do Município de João Pessoa
(LACEN), que é campo de estágio do referido curso na área de Análises Clínicas. Foi realizado um
estudo da literatura, utilizando os seguintes descritores: cuidado em saúde, cuidado na gestação,
diabetes gestacional e teste de intolerância à glicose. Após a leitura dos artigos sobre o TTOG, foi
elaborado um folder, com todas as informações necessárias e sob a supervisão da professora da
disciplina, com o intuito de informar as pacientes sobre o procedimento que seria desenvolvido
antes e durante o exame. A abordagem do cuidado com a saúde das gestantes foi realizada de forma
individualizada, respeitando as limitações das pacientes, mediante o dialogo aluno-paciente na sala
de espera do LACEN, durante três dias alternados no laboratório. Após a entrega dos folders de
forma presencial e individual foi realizado um diálogo, a fim de esclarecer dúvidas sobre o exame e
explanar a importância na participação do usuário para o cuidado em saúde. Relato de experiência:
As informações foram passadas a trinta gravidas entre vinte e quatro a trinta semanas de gestação,
com idade média de vinte e quatro anos. As pacientes mostraram entusiasmo em receber os folders
e demonstraram curiosidade de entender um pouco mais sobre o procedimento que seria realizado,
relataram que muitas dúvidas surgiam nos preparativos para realização dos exames do pré-natal e
que devido ao número de pacientes na fila de espera, as informações eram muitas vezes passadas
resumidas e realizavam os exames sem saber ao certo se estavam cumprindo nas exigências para
cada procedimento. A coparticipação do cuidado em saúde entre usuário e os profissionais de saúde,
incluem não apenas repassar normas para a fase pré-analítica de cada exame realizado no pré-natal,
mais incluem o envolvimento e o relacionamento de confiança entre as partes envolvidas no
cuidado com a saúde, mediante uma atitude interativa e humanizada. Para nós estudantes de
farmácia foi um momento único, poder compartilhar experiências com as gestantes que estavam na
sala de espera, o que abrangeu bem mais que um momento de atenção, pois houve momentos de
troca de experiências que serviram para a pratica assertiva da assistência ao paciente, bem como: a)
cada paciente tem suas limitações; b) o dialogo precisa ser direto e de forma que o paciente
compreenda; c) um tratamento humaniza é a essência do cuidado em saúde; d) o acolhimento é
importante para a confiança entre o profissional/paciente; e) o serviço público tem limitações e o
profissional de saúde precisa estar sempre atualizado e disposto a ajudar, surgiram algumas duvidas
que foram relatadas, as seguintes: O porque esse exame é tão demorado? Faz parte do pré-natal?
Eu não sou diabética e porque tenho que fazer o exame? Porque tem que ser feito em duas horas? O
medo e a insegurança quando aliados a desinformação, são agravos que podem interferir tanto no
desenvolvimento do tratamento quanto no inicio do mesmo. Informamos a importância de está
tranquilidade, antes da realização deste, pois, o estado emocional interfere nos resultados finais.
Considerações finais: A prática de educação em saúde realizada no laboratório municipal LACEN,
mostrou caminhos para se alcançar um cuidado pré-analítico mais humanizado e um resultado mais
seguro, o quanto é necessário fundamentar as ações de cuidado às gestantes na cultura do diálogo,
na resolubilidade das ações, para promover práticas de acolhimento entre os profissionais e
usuários. Contudo a coparticipação deve acontecer de forma singular, afetiva e individualizada, para
que as ações em saúde da mulher, principalmente das gestantes, contribuam no processo do
cuidado, evitando assim resultados de exames falsos positivos ou falsos negativos. Como estudantes
de farmácia inseridos na prática clínica laboratorial, participar de uma sala de espera utilizando a
abordagem de folders e o acolhimento das gestantes, desenvolveu um vínculo profissional e
assertivo, entre o usuário e estudantes, onde acrescentou o nosso aprendizado e conhecimento a
partir da troca de experiencia com as pacientes, o que possibilitou o engrandecimento da nossa
formação acadêmica.
Descritores: Cuidado pré-natal. Gestantes. Ìndice Glicêmico.
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CUIDADOS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA DOS EXAMES
LABORATORIAIS: UMA EXPERIÊNCIA NA
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Introdução: O laboratório de análises clínicas é um setor responsável pela maioria do diagnóstico
de diversos tipos de doenças, essa relevância acaba se tornando indiscutível devido a sua grande
importância no processo de diagnóstico e monitoração de doenças, tornando-o um serviço
extremamente importante para a população. Diante disso, o treinamento de equipes de trabalho é
uma das formas de desenvolvimento de competências dos profissionais, de forma a torná-los mais
produtivos e inovadores. Além disso, segundo a Resolução – RDC/ANVISA N°. 302, de 13 de
Outubro de 2005, determina que os laboratórios clínicos promovam treinamento e educação
permanente para todos os funcionários atuantes diretamente neste âmbito. Os estabelecimentos de
saúde requerem uma excelência na assistência prestada, de forma que os treinamentos destacam-se
como ferramentas importantes no desempenho das atividades. Os laboratórios de análises clínicas
precisam seguir normas ou até mesmo recomendações que possam garantir a qualidade dos exames
laboratoriais de forma que venha a minimizar ou erradicar possíveis erros nos resultados. Diante
deste cenário é extremamente importante ressaltar que o profissional que atua nessa área, obtenha
conhecimentos necessários relacionados aos procedimentos realizados para que desta forma consiga
evitar possíveis erros que possam influenciar diretamente no processo de diagnóstico, por meio dos
resultados designados falso-positivos e/ou falso-negativos. Os exames realizados nos laboratórios
de análises clínicas a princípio passam por diversas etapas até a conclusão de um diagnóstico, tais
etapas são caracterizadas como as fases pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas. Em laboratórios
clínicos, a fase pré- analítica se inicia com a solicitação da análise, passando pela obtenção de
informações relevantes dos pacientes, coleta, identificação, armazenamento, transporte e
recebimento das amostras biológicas, com isso qualquer erro que possa ocorrer neste processo o
exame laboratorial acaba comprometendo todas as etapas. Na etapa de solicitação do exame é
importante que ocorra a orientação ao paciente, por parte do solicitante ou do laboratório que irá
realizar o exame, sobre as condições requeridas para a realização do exame informando-o sobre a
eventual necessidade de preparo, como jejum, interrupção do uso de alguma medicação, dieta
específica, ou ainda a não realização de atividade física antes da coleta.
Na próxima fase, obtenção de informações relevantes dos pacientes, é de responsabilidade do
flebotomista o conhecimento das condições do paciente, como: variação cronobiológica, gênero,
idade, posição do corpo, atividade física, jejum, dieta e uso de drogas para fins terapêuticos,
tabagismo e etilismo. A capacitação dos profissionais que realizam a coleta do espécime
diagnóstico sanguíneo (sangue arterial, venoso e/ou capilar), no que tange à correta postura do
paciente na hora da coleta, ao tempo máximo para aplicação do torniquete, ao procedimento
inadequado de constrição do músculo do antebraço e à correta sequência dos tubos nas coletas em
Discente de farmácia, Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. E-mail: ivaldodesouzafarma@gmail.com
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sistema a vácuo, é amplamente reconhecido como essencial à qualidade do resultado. A terceira
etapa refere-se à coleta e a identificação da amostra, para a realização desta fase é necessário que o
funcionário esteja devidamente instruído e bem capacitado. Deve-se ter procedimentos escritos
garantido assim a segurança do paciente e do flebotomista. O flebotomista deve observar a
sequência correta dos tubos que serão utilizados, observar o volume de sangue que deve ser
colocado em cada tubo, realizar a correta homogeneização destes tubos e observar também a correta
técnica de utilização do torniquete e da venopunção. Deve-se usar, no mínimo, duas formas de
identificação do paciente e amostras, de forma a garantir maior segurança na fase de
armazenamento e transporte das amostras. A última fase pré-analítica refere-se ao transporte e
armazenamento das amostras. O transporte deve ser realizado em recipiente isotérmico,
higienizável, impermeável e identificado. Uma vez coletada as amostras devem ser encaminhadas o
mais rápido possível para o setor de processamento. A fase analítica é definida como um conjunto
de operações que são realizados no processo de análises do material a ser examinado e que são
determinados por algum método. A fase pós-analítica é considerado como o resultado propriamente
dito, ou seja, depois de todos os processos o exame já pode ter um diagnóstico. Alguns relatos na
literatura descrevem que a fase pré-analítica é uma fase em que há uma maior frequência de erros
que estão atrelados à negligência profissional, deficiência de entendimento das boas práticas em
laboratório e a deficiência de treinamentos dos profissionais comprometendo os resultados. A
garantia da qualidade de todas as fases pode ser conseguida por meio da padronização de cada uma
das atividades envolvidas, desde o atendimento ao paciente até a liberação do laudo. Com isso,
pode-se alcançar a qualidade que se almeja e, com a gestão da qualidade, garanti-la. Assim, a
capacitação de funcionários quanto aos cuidados requeridos nesta fase se fazem primordiais.
Objetivo: Diante disso o objetivo deste trabalho é relatar a experiência de realizar uma capacitação
com funcionários em um Hospital Público localizado no município de João Pessoa, de forma a
discutir a importância da fase pré-analítica para garantia da confiabilidade dos exames laboratoriais.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência de um treinamento
realizado em um Hospital Público localizado no município de João Pessoa-PB, capital do estado da
Paraíba. Tal experiência foi realizada pelos alunos, do nono período, da disciplina curricular Estágio
Supervisionado I, do curso de graduação em farmácia da Faculdade de Ciências Médicas da
Paraíba. A capacitação foi direcionada aos técnicos de laboratórios e recepcionistas da instituição e
realizada em dois diferentes com o objetivo de possibilitar uma quantidade maior de participantes.
Para a realização da capacitação foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o as fases dos
exames clínicos e elaborado uma palestra, sob a orientação das professoras da disciplina, utilizando
slides como forma de apresentação. A capacitação abordou de forma didática todas as fases dos
exames laboratoriais, dando maior ênfase à etapa pré-analítica; os cuidados em cada etapa e as
consequências dos erros em cada etapa. Relato de Experiência: As atividades do estágio
supervisionado I foram desenvolvidas nas áreas de bioquímica, hematologia e microbiologia. Os
alunos acompanharam todos os processos de trabalho realizado no laboratório, desde a fase de
coleta dos materiais biológicos até a confecção do laudo final dos exames. Com isso foi possível
detectar pontos que precisavam de melhorias e discutidos, com professores e coordenadores dos
setores, como os estagiários poderiam contribuir com o serviço. Participaram da palestra 22 pessoas
entre técnicos de laboratórios e recepcionistas, na qual foram discutidas as condutas a serem
utilizadas no momento da solicitação dos exames laboratoriais, a preparação do paciente, as
medidas a serem adotadas antes e após a coleta, as condições ideais para o transporte das amostras e
quais os cuidados imprescindíveis relativos na preparação das amostras. Percebeu-se que as
principais dúvidas dos funcionários foram relativas à: assepsia para o processo de punção, o tempo
necessário ao garroteamento, o tempo ideal de jejum para o exame de glicemia e a forma de
identificação dos pacientes e homogeneização das amostras. Os alunos esclareceram as dúvidas que
surgiram no processo de capacitação, de forma que a discussão permitiu uma interação entre alunos
e profissionais, além do compartilhamento de conhecimento e experiências tornando os
funcionários mais seguros e mais capacitados nas técnicas utilizadas para a realização da etapa préanalítica nos exames laboratoriais. Trabalhos recentes relatam que os principais erros que ocorrem
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na fase pré-analítica está relacionado com a coleta da amostra inadequada, erros na identificação do
paciente, perda da solicitação médica, homogeneização inadequada. Esses e outros erros quando
identificados acabam gerando transtornos, desde a inconveniência até a insatisfação do paciente
porque será necessária uma nova coleta sanguínea para a realização do exame. Há possibilidades de
exclusão de erros. Alterações sim, podem ocorrer por amostras inadequadas, mas erros não devem
ser permitidos, pois gera risco a vida. Considerações Finais: A realização de capacitações
contínuas para os funcionários é de grande importância, pois garante uma melhor abordagem do
profissional com o paciente, possibilitando que a equipe renove e atualize seus conhecimentos sobre
o processo de trabalho e desta forma obtenha-se resultados satisfatórios desde o processo préanalítico até o processo pós-analítico, construindo de forma verídica uma confiabilidade entre o
paciente e o profissional, a promoção de treinamentos dos funcionários acaba tornando uma
ferramenta primordial para os que atuam no âmbito da saúde, pois um profissional capacitado torna
a segurança, eficácia e qualidade nos resultados. Para os alunos, a experiência propiciou o
desenvolvimento de habilidades para a comunicação, permitindo aos mesmos aprimorar a técnica,
postura e confiança ao expor os conhecimentos teóricos assimilados.
Descritores: Educação. Estágio. Testes Diagnósticos de Rotina.
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DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS NA
FAMÁCIA COMUNITÁRIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Daniel Germino Pereira Junior1
Tamires Carvalho Alvino
Steno Lacerda de Oliveira2

Introdução: A criação do Sistema Único de Saúde foi o maior movimento de inclusão social já
visto na História do Brasil e representou, em termos constitucionais, uma afirmação política de
compromisso do Estado brasileiro para com os direitos dos seus cidadãos (Brasil, 2007c). A partir
da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma-Ata
(Cazaquistão, antiga URSS), no ano de 1978, ficou estabelecido num plano mundial, através do
documento final deste evento, a Declaração de Alma-Ata, a participação efetiva dos Estados na
saúde do seu povo através da promoção de políticas de saúde que visassem o bem-estar físico,
mental e social como direitos fundamentais dos seus habitantes, enfatizando-se principalmente os
cuidados primários. Evidenciou-se também que a saúde é a mais importante meta social mundial e
que, para a sua realização, faz-se necessária a integração com os diversos setores sociais e
econômicos (Ventura, 2003). O SUS se organiza em cada região ou município segundo as
características de cada local. De modo geral, os Distritos de Saúde (DS), ou Sistemas Locais de
Saúde (SILOS), são estruturados segundo três diferentes níveis de atenção: primário, secundário e
terciário. Há, porém, Unidade de Saúde que por suas características (tipos de equipamentos e
tecnologia envolvida na assistência; alta especialização e qualificação dos recursos humanos etc.)
desempenham um papel estratégico para o conjunto do sistema, recebendo pacientes de todo país e
mesmo do exterior. São os chamados centro de excelência que podem ser situados num quarto nível
de atenção, embora essa expressão não seja usual. Mais recentemente, no Brasil tem sido
empregadas as expressões “atenção básica” e “atenção de média e alta complexidade” para
conformar dois blocos bem distintos de tipos de serviços de saúde. Por essa razão faz sentido falar
em ‘níveis de atenção’ quando se considera o conjunto das unidades de saúde que compõem o SUS,
uma vez que os diferentes tipos de serviço que produzem permite situá-las num determinado nível
de atenção. Faz sentido, cabe enfatizar, neste contexto organizativo e operacional. Pode-se resumir
a caracterização dos diferentes níveis de atenção da seguinte forma: Atenção primária: ações básicas
nos campos da promoção, prevenção e assistência individual e a prestação de serviços necessários à
resolução dos problemas de maior prevalência e significado social em cada comunidade. Diz- se
que as Unidades que realizam atenção primária são a porta de entrada do SUS; Atenção secundária:
conjunto de ações de grau razoável de diferenciação tecnológica quanto à recursos humanos (mais
especializados) e dos equipamentos (mais avançados). Geralmente são identificados como
ambulatórios de especialidades e se dedicam a ações ditas “de média complexidade”; Atenção
terciária: produção de ações e serviços de alta complexidade por especialistas em diferentes áreas
requerendo, em geral, algum tipo de internação. O Cais é um centro de atendimento integral à
saúde, onde se encontra nos níveis de atenção primária à saúde e atenção de média complexidade. O
Cais realiza atendimentos especializados voltado às necessidades da população local, dessa forma,
buscando o melhor atendimento e assistência necessária para aos usuários. As consultas agendadas
no Cais e o fornecimento de medicamentos nas farmácias são destinados apenas à população de
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João Pessoa. Os atendimentos de urgência e emergência, no entanto, são abertos a pessoas de
qualquer cidade, estado ou país. Quando estão sendo atendidos na unidade, os pacientes de outras
cidades recebem toda a medicação necessária para o tratamento. Mas muitas vezes é preciso
continuar com a medicação em casa, mesmo depois de receber alta. No entanto, as farmácias dos
Cais não fornecem medicamentos para usuários que vivem fora de João Pessoa, mesmo com receita.
Para usuários que utilizam medicamentos de uso contínuo, receitados para 30, 60 ou 90 dias deve-se
estar atento a data de vencimento das receitas que é de 30 dias, ou seja, se o médico prescreve um
tratamento de 60 ou 90 dias o paciente de voltar ao médico para pedir uma receita atualizada. Ao
considerar que a maioria das intervenções em saúde envolve o uso de medicamentos, o que pode ser
determinante para a obtenção de menor ou maior resultado, é imperativo que a Assistência
Farmacêutica seja vista sob ótica integral. O acesso não deve ser reduzido apenas a disponibilidade
do medicamento, sob o risco do desperdício de recursos sem que haja um real impacto sobre a
qualidade de vida da população, cabe destacar que a garantia ao acesso aos medicamentos e sua
adequada utilização pelos usuários do SUS está diretamente relacionada ao suprimento dos
medicamentos, bem como a sua dispensação. Para o bom desenvolvimento dessas atribuições é
essencial, tanto do ponto de vista legal, quanto técnico, que sejam desempenhadas por farmacêutico.
É necessário analisar a importância do papel do profissional farmacêutico para desenvolver um
serviço de saúde de excelência a fim de contribuir para melhoria da qualidade de vida da população.
É necessário também, conscientizar a instituição sobre os benefícios da intervenção farmacêutica a
fim de que a mesma seja difundida perante os pacientes e os demais profissionais de saúde,
contribuindo então, para o sucesso da terapia medicamentosa e melhoria da qualidade de vida do
paciente. O primeiro passo é a conscientização do farmacêutico sobre seu importante papel perante
a Assistência Farmacêutica. Dessa forma haverá valorização dos conhecimentos desse profissional,
o que trará muitos benefícios à equipe envolvida e bem estar ao próprio paciente, que é o foco
principal. Para medicamentos sujeitos a controle especial a ANVISA publica uma relação
de substâncias controladas que começou a ser publicada em 1998, através da Portaria SVS/MS nº
344/1998. Lista- A1 lista das substâncias entorpecentes (sujeitas a notificação de receita "A"); lista A2 lista das substâncias entorpecentes de uso permitido somente em concentrações especiais
(sujeitas a notificação de receita "A"); lista - A3 lista das substâncias psicotrópicas (sujeita a
notificação de receita "A"); lista - B1 lista das substâncias psicotrópicas (sujeitas a notificação de
receita "B"); lista - B2 lista das substâncias psicotrópicas anorexígenas (sujeitas a notificação de
receita "B2"); lista - C1 lista das outras substâncias sujeitas a controle especial (sujeitas a receita de
controle especial em duas vias); lista - C2 lista de substâncias retinóicas (sujeitas a notificação de
receita especial); lista - C3 lista de substâncias imunossupressoras (sujeita a notificação de receita
especial); lista - C5 lista das substâncias anabolizantes (sujeitas a receita de controle especial em
duas vias); lista - D1 lista de substâncias precursoras de entorpecentes e/ou psicotrópicos (sujeitas a
receita médica sem retenção); lista - D2 lista de insumos químicos utilizados para fabricação e
síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos (sujeitos a controle do ministério da justiça).
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. Tal experiência foi
realizada pelas alunos do quinto período do curso de graduação em farmácia da Faculdade de
Ciências Médicas da Paraíba, durante as atividades da disciplina curricular Estágio de Vivência II,
no ano de 2017.2, nas quartas feiras, no horário das 14:00 horas às 17:00 horas no Centro de
Atenção Integral a Saúde, no bairro de Mangabeira, no município de João Pessoa, do estado da
Paraíba. O grupo de alunos estagiários participantes dessa experiência foi composto por 4 alunos.
Relato de experiência: Durante o estágio, os alunos participam da rotina das atividades da
farmácia no sentido de vivência da prática de dispensação e assistência farmacêutica. Os alunos de
início conheceram diretamente a farmácia e suas instalações no CAIS, sistemas operacionais da
farmácia e como utilizá-los com os usuários, tendo a responsabilidade principal de verificação de
dados e datas de cada usuário no sistema para retirada de medicamentos. Durante as semanas foram
percebido, que a maioria dos medicamentos dispensados eram da Portaria 344 (medicamentos de
controle especial),
onde se fez necessário uma atenção e responsabilidade maior na verificação
das receitas e notificações das receitas, analisando os requisitos necessários para dispensação (nome
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do médico prescritor, carimbo, assinatura, posologia completa, local de emissão da receita, dados do
paciente, e data do receituário). Durante a abordagem ao usuário, se faz necessário a receita com o
cartão do SUS e a identidade do comprador. Com o número do CPF ou o do cartão do SUS é
verificado no sistema se o paciente está habilitado a receber o medicamento, pelas datas e
quantidades que constam no histórico do sistema. A partir daí, são analisadas as características do
receituário, prescrição, posologia, quantidade e duração do tratamento. Segundo normas da
Secretaria do município de João Pessoa a dispensação de medicamentos controlados pode ser feita
aténo máximo 30 dias, da data prescrita na receita no. Os medicamentos não podem ser fracionados
no Centro, apenas aqueles que são produzidos pela fábrica onde podem ser fracionados em
unidades. Como o Centrode Assistência Integral a Saúde presta atendimentos em diversas áreas
ambulatoriais, a farmácia faz também a estocagem dos materiais utilizados por enfermeiros,
médicos e odontólogos. Ex:gases, luvas, máscaras, e etc. Considerações Finais:Diante desta
experiência, podemos concluir a importância de uma boa formação acadêmica para sabermos dos
riscos e benefícios dos medicamentos controlados e passarmos assim, uma boa orientação ao
paciente que irá trazer bons resultados e melhoria na qualidade de sua saúde, e aprimorou nossos
conhecimentos acerca dos procedimentos a serem atribuídos como assistência farmacêutica e
dispensação em uma farmácia de unidade de saúde.
Palavras-chaves: Medicamentos Controlados. Assistência Farmacêutica. Estágio.
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INFLUÊNCIA DA INTERNET NO AUTODIAGNÓSTICO E NA
AUTOMEDICAÇÃO
Romonilson Lima da Silva1
Julienne de Morais Bento2
Rayssa da Silva Barros3
Ana Silvia Suassuna Carneiro Lúcio4

Introdução: A Internet tem se apresentado como recurso valioso no acesso às informações
necessárias ao autocuidado, assim como na interação entre profissionais e pacientes. Encorajadas
por um aparato comercial de crescente influência nessa área de produção e por teóricos entusiastas,
as tecnologias de informação e comunicação em saúde (TICS) buscam alcançar a qualidade da
informação e se aprimoram quanto a busca do consumidor (VASCONCELOS-SILVA; CASTIEL,
2009). A tecnologia e o avanço da globalização trouxeram inúmeros benefícios para o mundo. A
Internet, ferramenta fundamental deste meio, tem se apresentado como recurso valioso no acesso às
informações necessárias a população, com ela conseguimos obter resultados instantaneamente. Com
o livre acesso a sites e fóruns de debates, a quantidade de dados colhidos ultrapassa a fronteira
social e profissional (MORETTI; OLIVEIRA; SILVA, 2012). De tantas temáticas abordadas e
pesquisadas na rede mundial de computadores, nos últimos anos, tem-se observado uma crescente
procura por artigos relacionados à saúde, isso se observa pelo aumento no interesse por um estilo de
vida mais saudável e pelo surgimento de novas doenças. Na área da saúde, a internet, que teve seu
uso comercial expandido em 1995, favorece a troca de experiencias e relatos entre pacientes com
semelhante doença ou sintoma favorecendo um debate entre profissionais especialistas e enfermos,
oferecendo maior autonomia, confiança e melhorias na qualidade de vida desses usuários, além de
benéfico convívio social e aprendizado, melhor enfrentamento das situações de vida, maiores
conhecimentos sobre a doença, alívio emocional e melhoria clínica. Como desvantagem do uso
dessas novas tecnologias para a busca de informações encontramos os vários possíveis diagnósticos
que uma simples busca por um sintoma como “dor de cabeça” pode levar ao usuário, desde uma
gripe, meningite, até acidente vascular encefálico quando realizado a pesquisa em um mecanismo
considerado não seguro (DIB; VALENÇA; NARDI, 2006). A Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) alerta que a propaganda muitas vezes induz a pratica de automedicação que
nem sempre é indicado para aquele sintoma. Automedicação é o uso de medicamento sem a
prescrição, orientação e/ ou o acompanhamento do médico ou dentista. Caracteriza-se pela
utilização de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas, para
tratamento de doenças cujos sintomas são percebidos pelo usuário, sem a avaliação prévia de um
profissional de saúde. Os perigos maiores da prática da automedicação estão relacionados a
intoxicação, ocupando o primeiro lugar frente as causadas por produtos de limpeza, agrotóxicos e
alimentos estragados. Dentre as diversas classes de medicamentos, os analgésicos, antitérmicos e os
anti-inflamatórios se encaixam na classe dos que mais causam quadros de intoxicação (NAVES et
al., 2010). Com base nisso o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão da
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literatura acerca da influencia da internet no autodiagnostico e na automedicação. Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica onde foram utilizados artigos científicos
publicados em periódicos nacionais, revistas e livros que abordam conhecimentos e informações
acerca do tema e encontrados nas bases de dados acadêmicos SciELO e Google Acadêmico.
Resultados e discussão: A partir das pesquisas realizadas, é possível entender que a prática do
autodiagnostico se faz presente no dia a dia da grande maioria das pessoas que já sentiram algum
sinal ou sintoma ao qual é atribuído pelas mesmas, na grande maioria a um processo patológico ou
não (VASCONCELOS-SILVA;CASTIEL, 2009). A busca de informações e o autodiagnostico, na
maioria das vezes, estão relacionados ao acesso a algum mecanismo de pesquisa, em quase todos os
casos, associados a pesquisas pela internet. A internet tem sido cada vez mais utilizada como fonte
de pesquisa e meio de comunicação quando o assunto é saúde. Essa prática se concretizou pelo fato
da internet ser instrumento de fácil acesso, conveniente e anônimo. (MORETTI; OLIVEIRA;
SILVA, 2012). Essa democratização propiciada pela internet ao acesso à informação constitui um
valioso ganho para a sociedade e pode se tornar poderoso instrumento à prevenção de doenças e
promoção da saúde, porém, para que isso ocorra, é necessário considerar a qualidade das
informações, a forma como são apresentadas ao público leigo e a seriedade dos autores do site ou o
condicionamento das informações disponibilizadas aos interesses econômicos e pessoais do autor.
A partir de dados disponibilizados em um portal de saúde, por meio de um questionário eletrônico,
avaliaram 1828 indivíduos, onde 80% afirmam que utilizam a internet como principal fonte de
informações para saúde, predominando o sexo feminino (MORETTI; OLIVEIRA; SILVA, 2012).
Um dos grandes problemas encontrados nas pesquisas em sites de saúde, é a ausência de questões
mais específicas que elevam as suspeitas de doenças que tem relação com o sintoma, mas que em
uma consulta médica e com os exames específicos elevam a certeza do diagnóstico correto. Além
de que esses sites, não possuem em sua maioria um profissional qualificado que assegure a
veracidade daquelas informações, facilitando a inserção de uma imensa quantidade de situações
semelhantes associadas a um único sintoma pesquisado por um usuário favorecendo uma conclusão
errônea e confusa que pode levar a prática de automedicação (GONÇALVES et al.,2009). O
autodiagnostico é comum até para patologias de alta complexidade como a AIDS. Atualmente as
farmácias dispõem de kits para testes de autodiagnostico que são capazes de identificar ou sugerir
uma suspeita do usuário. Esses usuários devem ser orientados de forma correta desde a aquisição
desses testes até um possível resultado, pois embora os testes de autodiagnostico tenham a
finalidade de diminuir o tempo de espera, eles não descartam o diagnóstico médico, pois na grande
maioria, esses resultados servem de triagem para um diagnóstico preciso e sempre é necessário
outro exame confirmatório realizado através do profissional especializado. A automedicação é uma
prática comum no Brasil, onde uma grande parte da população guarda medicamentos em casa e
após o término do uso terapêutico esses medicamentos muitas vezes são utilizados para outras
patologias, geralmente mais comuns, como gripe, resfriados, dores no corpo (GONÇALVES et
al.,2009). Esses medicamentos então ficam disponíveis para uso quando o usuário sentir algum
sintoma. Muitas vezes os sintomas desaparecem de forma natural pelo estímulo do próprio sistema
imunológico não sendo necessário muitas vezes o uso do medicamento que se tem em casa. O
estudo da prática da automedicação torna-se importante em função da excessiva e ingênua crença da
sociedade atual quanto ao poder que os medicamentos têm para solucionar os seus problemas de
saúde, o que, por sua vez, contribui para a crescente demanda de produtos farmacêuticos para
qualquer tipo de transtorno, por mais simples que seja (SOUZA; MARINHO; GUILAM, 2008). As
ferramentas de publicidade e propaganda, tanto as veiculadas em televisão como as encontradas na
internet, também se aproveitam dessa tendência à automedicação, oferecendo ao público alvo os
mais diversos produtos farmacêuticos (BATISTA; CARVALHO, 2013). Um grande exemplo dessa
publicidade são os polivitamínicos, anunciados como imprescindíveis para as atividades do dia a
dia, porém, sua prescrição deveria ser limitada em casos de deficiência das vitaminas. Além do
mais, a automedicação ainda é impulsionada pela facilidade em se conseguir, de forma legal ou
ilegal, medicamentos pela internet. Considerações finais: Está assegurada na constituição
brasileira, a saúde como direito de todos e dever do estado, porém, na prática muitos usuários
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desacreditados em um sistema de saúde defasado acabam buscando por meios próprios para sanar
suas dúvidas a respeito da sua saúde. Essas práticas podem gerar efeitos negativos a saúde desses
usuários como o autodiagnostico que pode trazer danos que vão desde o desaparecimento dos
sintomas e não da doença acarretando em uma falsa sensação de cura, e posteriormente a doença
ressurgir em um caso mais difícil de ser tratada. A falsa sensação de cura pode incidir em novos
casos de doenças infectocontagiosas; Há também a associação da prática com a automedicação, pois
além de ter em casa medicamentos oriundos de tratamentos anteriores, o usuário encontra uma
brecha para a automedicação quando não se tem a necessidade de apresentar receita médica nos
medicamentos considerados mais comuns e isentos de prescrição. O autodiagnostico feito sobre
fontes confiáveis, mesmo quando indicado como o teste rápido de HIV, levam a busca por um
profissional de saúde. É notória uma mudança no perfil dos usuários de serviços de saúde em
relação ao paciente do passado, no qual apenas era ouvinte, em relação ao presente, onde quase
sempre o usuário chega aos serviços de saúde com algo a sugerir. Vale ressaltar a importância de
reconhecer os lugares do paciente e profissional de saúde, onde um pode sugerir algo, mas cabe ao
profissional de saúde definir qual será a melhor terapêutica a seguir pelo paciente.
Descritores: Autodiagnostico; Automedicação; Internet.
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USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS DE USO
EXCLUSIVO HOSPITALAR
Rogéria Frazão Gondim1
Lieverton Rodrigo Araújo da Silva1
Steno Lacerda de Oliveira2

CATEGORIA: Gestão em Saúde
Introdução: A ação de gestão em saúde vem de forma garantir um meio recomendando que sejam
desenvolvidos programas para uso racional de antimicrobianos nos serviços de saúde pelas
Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Conter a resistência, especialmente no
ambiente hospitalar, tem sido preocupação constante da comunidade científica e dos órgãos
governamentais. Tamanha preocupação fundamenta-se na crescente emergência de patógenos cada
vez mais resistentes às classes de antimicrobianos e em contrapartida, o reduzido número de novos
fármacos para combatê-los. Os antimicrobianos que são os fármacos que inibem o crescimento ou
causam a morte de microrganismos, sendo a segunda classe de medicamentos mais utilizada em
hospitais e responsável por 20 a 50% das despesas hospitalares com medicamentos, além de serem
também prescritos em larga escala em nível ambulatorial. Este amplo uso pode afetar
significativamente tanto a microbiota do indivíduo quanto a do ambiente hospitalar. Promover o uso
racional de antimicrobianos, de forma a reduzir a seletiva de antimicrobianos específicos, reduzindo
desta forma à seleção de microrganismos resistentes. Dentre eles podemos citar Polimicina b,
Imipenen +Cilastatina (Tienam), vancomicina. A cafazolina é indicada no tratamento das infecções
graves causadas por organismos suscetíveis como: Infecções do trato respiratórioonde são causadas
por Streptococcus pneumoniae, Klebsiella ssp, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus
(penicilino-suscetíveis e penicilino-resistentes), estreptococos beta-hemolíticos do grupo A. A
cefazolina é eficaz na erradicação dos estreptococos da nasofaringe; porém, até o momento não
existem dados da eficácia da cefazolina na prevenção subseqüente da febre reumática, infecções do
trato urinário causadas por; Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp. E algumas cepas de
enterobacter e enterococos. Infecções da pele e estruturas da pele causadas por Staphylococcus
aureus (penicilino-sensíveis e penicilino-resistentes), Estreptococos beta-hemolíticos do grupo A e
outras cepas de Estreptococosa as infecções do trato biliar causada por Escherichia coli, diversas
cepas de estreptococos, Proteus mirabilis, Klebsiella spp. E Staphylococcus aureus. Infecções
ósseas e articulares causadas por Staphylococcus aureus. Infecções genitais: (i.e., Prost atite e
epididimite) causadas por Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp.
E algumas cepas de enterococos. Polimicina B é utilizada nas Infecções agudas causadas por cepas
susceptíveis de Pseudômonas Aeruginosa é uma droga de escolha no tratamento de infecções do
trato urinário, meninge e sangue, causada por cepas susceptíveis de P. Aeruginosa. Também pode
ser empregada no uso tópico e subconjuntival no tratamento de infecções oculares causadas por
cepas susceptíveis de P. Aeruginosa. Imipenen + cilastatina (Tienam) é utilizada no tratamento de
bactérias de amplo espectro, sendo assim particularmente útil para o tratamento de infecções poli
microbianas e mistas, aeróbias e anaeróbias, assim como para a terapêutica inicial anterior à
identificação do organismo causador da infecção. Também pode se utilizar no tratamento das
seguintes infecções, quando causadas por organismos suscetíveis como: infecções intra-abdominais;
infecções do trato respiratório inferior; infecções ginecológicas; septicemias; infecções do trato
geniturinário; infecções dos ossos e articulações; infecções da pele e tecidos moles; endocardite.
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Vancomicina é indicada no tratamento de infecções graves causadas por cepas sensíveis de
estafilococos resistentes à meticilina (beta lactâmico resistente). É indicado em pacientes alérgicos à
penicilina, e em pacientes que não podem receber ou que não responderam ao tratamento com
penicilinas ou cefalosporinas. O uso restrito de antimicrobianos tem por objetivo aperfeiçoar efeitos
terapêuticos clínicos, minimizando consequências indesejáveis, tais como a toxicidade, a seleção de
microrganismos patogênicos e o desenvolvimento de resistência. O uso adequado desses fármacos
deve ser encarado como parte essencial da segurança do paciente. Os métodos restritivos, que
promovem o controle do uso de antimicrobianos, parecem efetivos, mesmo a médio e longo prazo;
porém, exigem que essa estratégia seja associada à educação e, especialmente, haja investimento da
instituição para a sua implementação. A racionalização do uso de antimicrobianos é um conjunto de
ações que permitem melhorar a qualidade da prescrição desses medicamentos tendo como base a
utilização de antimicrobianos que: ofereçam segurança para o sucesso da terapêutica ou profilaxia
estabelecida; sejam bem tolerados e ocasionem menos efeitos adversos; exerçam menor pressão
seletiva sobre a flora bacteriana do paciente e tenham uma boa relação custo-eficácia possibilitando
reduzir o custo global da assistência. Para que não se ocorra uma resistência bacteriana que é um
fenômeno genético, natural ou adquirido, onde os genes contidos nos microrganismos codificam
diferentes mecanismos bioquímicos que impedem a ação das drogas. Existem microrganismos
naturalmente resistentes a determinados antimicrobianos e essa resistência depende da ausência de
receptores para a ação dos antimicrobianos, de uma impermeabilidade das superfícies externas da
célula bacteriana que impedem o antimicrobiano de chegar ao seu receptor ou ainda devido à
produção de enzimas que inativa o antibiótico. Vários são os métodos possíveis de serem utilizados
para alcançar um uso racional de antimicrobianos, mas todos necessitam de ações que envolvam,
além do serviço de controle de infecção hospitalar, o laboratório de microbiologia, a farmácia
hospitalar e a equipe de atendimento à saúde. É necessária, portanto, a criação de uma equipe
multidisciplinar de profissionais de saúde para o estabelecimento de um programa de racionalização
do uso de antimicrobianos que estabeleça as medidas necessárias à vigilância do uso dessas drogas.
Objetivo: Relatar a experiência dos alunos de farmácia, no desenvolvimento de atividade em
relação ao uso racional de antimicrobianos de uso exclusivo hospitalar desenvolvido no hospital
orto trauma de João Pessoa. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, realizado através de
experiência vivenciada por alunos do sétimo período da faculdade Ciências Medica da Paraíba, na
farmácia do hospital orto trauma de João Pessoa que acontecia toas as segundas no período da tarde.
Resultados: A ação de gestão em saúde atingiu excelentes resultados, tendo em vista que induziu
os acadêmicos no aprofundamento sobre os temas propostos e conhecendo que o uso indevido de
antimicrobianos pode vim acarretar a resistência. Devido a esta realidade foi observado na farmácia
do orto trauma uma padronização dos antimicrobianos que vai variar de acordo com a necessidade
da patologia e também a demanda daquele antimicrobiano. Em seguida ao se receber uma nova
prescrição é lançada no sistema do computador onde está contida, todos os dados tantos dos
pacientes ali internos, quanto aos que necessita de uma nova prescrição, então o meu próprio
sistema fará uma avaliação de quanto antimicrobiano se tem em estoque e quantos usuários estão
fazendo uso para que ao abrir um novo prontuário não a ocorra a faltar para o usuário ao qual já
vinha fazendo uso, e nem para que vá necessita de um novo tratamento, pois este é um dos motivos
ao qual acontece a resistência bacteriana, sendo assim feita esta avaliação buscando uma certeza de
que o tratamento sendo assim a conclusão com eficácia daquele tratamento. Alguns fatores que
frequentemente que levam ao uso indevido de antimicrobianos e a eventos adversos como uma
confusão no diagnóstica entre infecções virais e bacterianas, erros nas doses, intervalos e diluições
decorrentes, muitas vezes, da ausência de programas educativos sobre uso racional de
antimicrobianos ou de protocolos sobre diagnóstico e tratamento de infecções mais prevalentes,
além da crença errônea de que a eficácia no tratamento será maior com antimicrobianos de amplo
espectro ou em combinações, onde está resistência se dá de forma adquirida a um determinado
antimicrobiano que surge quando uma bactéria originalmente sensível à droga passa à resistente.
Refere-se ao surgimento de exemplares de uma espécie bacteriana que não mais sofrem a ação de
antimicrobianos até então efetivos contra a população dessa bactéria. Tem também uma origem
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genética e derivada de modificações na estrutura ou no funcionamento da célula, que bloqueiam a
ação dessas drogas, sendo particularmente induzida pelo uso de antibióticos, se manifestando
geralmente pela produção de enzimas, que é desencadeada ou aumentada pela presença do
antimicrobiano e entendendo a responsabilidade dos medicamentos ali apresentados e a
administração correta. E assim de forma responsável venha orientar a equipe como proceder.
Considerações finais: A realização deste estudo com ação educativa engrandece o conhecimento
teórico e permite maior compreensão dos indivíduos e de sua realidade. Recomenda-se que as
atividades, a periodicidade de sua realização (cronograma, horários, prazos), e os critérios de
inclusão de pacientes no serviço de Farmácia Clínica estejam bem definidos. Podem ser priorizados
grupos de pacientes com maior risco de desenvolver eventos adversos (neonatos, crianças, idosos,
gestantes, nefropatas, hepatopatas, poli medicados ou em estado crítico), vinculando, ou não, este
critério de inclusão a um perfil de uso de antimicrobianos específicos (ex: os de uso restrito, os
utilizados para bactérias multirresistentes relevantes para a instituição ou os que demandam ajuste
de dose conforme concentração plasmática). Assim é mais uma forma de colocar em pratica o uso
racional através de orientações tendo em vista uma conscientiza na qual se deve utilizar e de forma
adequada conseguindo otimização das prescrições, com foco no melhor resultado terapêutico ou
profilático onde se consegui um resultado adequado. Antibioticoterapia apropriada significa não
usar antimicrobianos na ausência de indicação, nem em esquema errado ou por tempo demasiado.
Ao escolher um antibiótico, os prescritores devem preocupar-se com os interesses presentes (cura
da infecção) e futuros (redução de resistência adquirida) dos pacientes e das comunidades.
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A EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE MEDICINA NO
TRATAMENTO DA DEPRESSÃO EM IDOSOS
Matheus Rodrigues Nóbrega1
Layza de Souza Chaves Deininger2

Introdução: A depressão é uma doença que afeta o corpo em várias formas, como o físico, psíquico
e social, acentua as limitações e incapacidades das doenças e prejudica a aderência a tratamentos,
afetando, assim, a recuperação dos pacientes. É um problema relevante, pois, vem ocupando quarto
lugar entre as doenças mais caras do mundo e tem uma estimativa de alcançar primeiro lugar nos
países em desenvolvimento até 2020, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) em
2010. É importante analisar também que enfermidades crônicas e incapacitações na terceira idade
são fatores de risco para depressão, pois, gera sentimento de frustração, marcada por perdas
progressivas, desde familiares, laços afetivos, liberdade, capacidade de produção e aposentadoria
que mina os recursos mínimos de sobrevivência, comprometendo a sua boa vivência. Assim, há um
desafio constante no processo de envelhecimento, demandando ações urgentes voltadas para a
promoção de uma boa qualidade de vida para essa faixa etária, no intuito de buscar medidas que
auxiliem no quadro de depressão por meio de métodos não farmacológicos para se tornarem uma
nova alternativa para o tratamento da doença. Objetivo: apresentar a experiência de acadêmicos de
medicina no tratamento de depressão por meio de métodos não farmacológicos. Metodologia:
estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado entre fevereiro e agosto de 2017, com 47
idosos residentes de uma instituição de longa permanência do município de Campina GrandeParaíba. Foram realizadas três visitas à instituição por meio do módulo de Iniciação Cientifica II, no
intuito de se aproximar dos idosos e intervir de forma não farmacológica no tratamento do quadro
de depressão. Resultados: Durante as visitas avaliou-se os vários fatores relacionados à depressão e
seus efeitos em idosos, muitos associados ao abandono por parte de familiares e amigos, com isso,
foi possível identificar possíveis relações sobre a solidão do idoso com a depressão. Dessa forma,
por meio do diagnóstico da situação emocional dos idosos e com base em suas histórias de vida
utilizaram-se medidas que auxiliem no tratamento da depressão por meio de métodos não
farmacológicos. Assim, utilizaram-se como métodos a atividade física, visto que além de
estabelecer vínculo entre os estudantes de medicina e os idosos, fortaleceu o contato e interação
entre eles próprios que dividem o mesmo espaço e pouco se comunicam. Promoveu-se também o
contato com animal, um cachorro da raça labrador que literalmente fez com que todos os integrantes
da instituição se movimentassem, uma vez que é comprovado a preciosidade deste contato na
recuperação psíquica e social de qualquer indivíduo, sendo a mudança de comportamentos ainda
mais visível.
Foram realizadas rodas de brincadeiras, para a promoção da alegria, os estudantes se caracterizaram
de palhaços e se fantasiaram de personagens, como Mickey, Pateta e Margarida. Por fim, realizouse a integração com meio ambiente da instituição, foi doado uma muda de girassol e incentivado o
acompanhamento do crescimento e criação de um jardim, o que ofereceu a eles uma atividade de
distração e responsabilidade. Dessa forma, foi apresentado aos idosos uma nova alternativa para o
tratamento da depressão, buscando a melhoria da qualidade de vida dessa parcela tão singular da
população. Ademais, percebeu-se o quanto os fatores não biológicos interferem na dinâmica social
vivida pelo idoso. Conclusão: A experiência foi de suma importância para formação médica
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humanizada e centrada na pessoa, uma vez que foi possível analisar o ser humano de forma
biopsicossocial, intervindo na saúde dos idosos por meio de terapias não farmacológicas, onde a
atividade física, conversas, cultivo de plantas e o contato com animais são exemplos de métodos
eficazes para redimir o transtorno depressivo. Contudo, observou-se que a família está
intrinsecamente ligada ao bom prognóstico no processo de saúde-doença, sendo peça fundamental
no tratamento e melhoria da qualidade de vida do idoso.
Descritores: saúde do idoso, estudantes de medicina, qualidade de vida, transtorno depressivo.

Referências
BABYAK, M.A.; BLUMENTHAL, J.A.; HERMAN, S.; KHATRI, P.; DORAISWAMY, M.; MOORE, K.;
CRAIGHEAD, W.E.; BALDEWICZ, T.T.; KRISHNAN, K.R.. Exercise treatment for major depression: maintenance
of therapeutic benefit at 10 months. Psychosomatic Medicine. v. 62, 2000. p. 633-638.
GUTZMAN, H. Diagnosis and therapy of depression in advanced age. Therapeutische Umschau. Revue Therapeutique,
v. 57, n. 2, p. 95-99, 2000.
LAFER, B.; AMARAL, J. A. Depressão no ciclo da vida. Porto Alegre: Artes Médicas. 2000.
LITVOC, J.; BRITO, F. C. Envelhecimento: prevenção e promoção da saúde. São Paulo: Atheneu, 2004.
MATHER, A.S.; RODRÍGUEZ, C.; GUTHRIE, M.F. Effects of exercise on depressive symptoms in older adults with
poorly responsive depressive disorder. Randomized controlled trial. British Journal of Psychiatry. v. 180. 2002. p.
411-415.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Envelhecimento Ativo: uma política de saúde. Organização PanAmericana da Saúde, 2005.
SCALCO, Z.; SCALCO, A.; MIGUEL, E. Transtornos psiquiátricos: depressão, ansiedade e psicoses. In: CARVALHO
FILHO, E.T.; PAPALÉO NETTO, M. Geriatria: fundamentos, clínica e terapêutica. 2ª. ed. São Paulo: Atheneu;
2006. p. 155-70.

SUMÁRIO

2017 - 13º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 73

A IMPORTÂNCIA DA TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE NA
VISÃO DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA
Ian Cáriston de Sousa Benjamin Borges1
Layza de Souza Chaves Deininger2

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído no Brasil por meio da Constituição
Federal de 1988 como uma forma de garantir o acesso integral, universal e equânime à saúde para
toda a população brasileira. A Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada para
utilização desse sistema, de modo a atender as necessidades de saúde dos usuários perpassando os
demais níveis de atenção à saúde. Estudos demonstram que a atenção primária é capaz de resolver
cerca de 80% das necessidades e problemas de saúde da população do território, sem recorrer à
superespecialização dos atendimentos. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o principal modelo
reorientador dos princípios, diretrizes e fundamentos do SUS, apresentando, assim, grande
resolubilidade e impacto positivo na situação de saúde das pessoas e coletividades proporcionando
uma importante relação custo-efetividade. É necessário entender também que sua estratégia tem
como premissa abranger uma delimitada área onde há uma acumulação de situações históricas,
ambientais e sociais que promovem condições particulares e determinantes para o desenvolvimento
do processo saúde-doença da população e, nesse território atua uma equipe multiprofissional, com
profissionais de saúde generalistas ou especialistas em Saúde da Família/Comunidade e agentes
comunitários de saúde (ACS), cujo destaque se dá pelo elo de comunicação com as pessoas de seu
território e a equipe da Unidade de Saúde da Família(USF), facilitando o trabalho de vigilância e
promoção à saúde. Se, de um lado, o território em saúde pode ser delimitado por micro-áreas onde
normalmente são assimétricos e definidos segundo a lógica da homogeneidade
socioeconômica/sanitária, além de fatores de risco; do outro, encontra-se a necessidade de uma
quantidade de ACS considerando o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território. Com
esta finalidade, a territorialização propicia relações de vínculo e confiança entre a comunidade e sua
equipe da USF de forma que os saberes das diversas áreas científico-culturais se integrem e possam
se concretizar em cuidados efetivos dirigidos às populações de territórios definidos, assumindo a
responsabilidade sanitária e, garantindo a continuidade das ações de saúde. Objetivo: apresentar a
importância da territorialização em saúde na visão dos acadêmicos de medicina. Metodologia:
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência vivenciado durante o módulo de
Atenção à Saúde I, entre agosto e setembro de 2017, onde foi possível fazer quatro visitas ao
território área/micro-áreas onde foi possível conhecer o território em saúde como um todo através
de suas vulnerabilidades/riscos, acompanhar da rotina dos Agentes Comunitários de Saúde, analisar
a importância da multidisciplinaridade da equipe de saúde responsável pelo território área adscrito.
Relato da experiência: A visita ao território área da Unidade de Saúde à Família (USF) foi
realizada com auxílio de dois ACS iniciando pela micro-área cuja delimitação apresenta inúmeros
comércios, algumas casas residenciais de alvenaria, água encanada e saneamento básico, ruas
calçadas. Ao seguir pelo território foi possível observar que algumas das casas estão em obras de
expansão vertical fazendo com que haja uma certa preocupação no controle perante o aumento da
população, chamadas de casas germinadas. Entretanto, foi possível observar fatores determinantes
do processo saúde-doença, algumas ruas possuem esgoto a céu aberto, ligações clandestinas de água
e energia e algumas casas mais simples, aumentando a vulnerabilidade do território para fatores
condicionantes de doença, além de incorrer aspectos socioeconômicos variados. No caminho pelo
território foi observado bueiros abertos, animais soltos, acumulo de lixos e esgotos escoando das
casa para a rua, indicando a vulnerabilidade das famílias ali residentes. Ao percorrer o território
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área foi possível observar que há ruas sem calçamento, de barro, neste local existe um rio poluído
ao final da rua, onde ocorre despejo de esgoto e lixo, as casas simples possuem batentes
construídos, pois ao chover, o rio transborda e alaga toda a área. Ressalta-se ainda, que a incidência
de violência é alarmante, visto que, existem duas facções rivais no território, assim, há dias em que
não é possível realizar visitas domiciliares pelos profissionais de saúde da USF devido a guerra
entre as facções. No território ainda foi observado que existem poucos equipamentos sociais, ou
seja, a rede de suporte social das famílias é muito escassa, o estádio Juracizão, algumas igrejas
evangélicas, uma católica e a Sede dos Alcolicos Anônimos(AA) que serve como ponto estratégico
no meio do território para o desenvolvimento de campanhas de vacinas, reuniões com a comunidade
e ações de educação em saúde, são os poucos equipamentos sociais disponíveis para os moradores
dessa localidade. Com isso, a territórialização em saúde é necessária e de extrema relevância para
equipe da USF, pois a observação dos fatores determinantes e condicionantes do processo saúdedoença são imprescindíveis para realização do atendimento médico de forma integral. Assim é
preciso enforcar o papel do profissional ACS na composição da ESF visto que sem eles não é viável
percorrer territórios com extrema vulnerabilidade, como também manter o vínculo e a ligação com
as famílias cadastradas. Considerações Finais: Dessa forma, a experiência foi de extrema
importância para formação dos acadêmicos de medicina visto que foi possível observar todas as
característica dos fatores intrínsecos ao adoecimento das pessoas, por meio da analise dos fatores
determinantes e condicionantes observados in loco durante o processo de territórialização em saúde.
Além disso, o choque de realidade é imprescindível para a sintetização do pensamento críticoreflexivo visto que muitas pessoas vivem com bem menos do que é necessário para manterem-se
saudáveis, é uma população que vive a margem de políticas públicas sociais.
Descritores: Saúde da Família; Profissionais de Saúde; Estudantes de Medicina.
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A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR PARA
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4

Introdução: A visita domiciliar (VD) é importante para a prática da Medicina da Família, pois se
conhece o contexto da vida dos usuários, suas condições de habitação e as relações entre a família.
Segundo Coelho; Savassi (2004), há dois tipos de visita, a visita tipo fim que tem objetivos
específicos, são casos de pessoas que tem dificuldade para ir até a USF. Já a visita tipo meio é
centrada na promoção e prevenção da saúde, estimula a educação para saúde mais individualizada.
Em 2016, foi revogada a portaria nº963/13 pela portaria nº 825/2016, a qual redireciona a atenção
domiciliar, afirmando que a mesma tem objetivos de prevenção, reabilitação, paliação e promoção
de saúde realizada em domicílio. A VD aborda três tecnologias leves: a observação, indicando a
atenção aos detalhes dos fatos e relatos apresentados na visita; a entrevista, implicando o diálogo
com o seu devido propósito e não apenas uma conversa; e o relato oral, em que as pessoas revelam
como é o seu dia a dia, dentro dos limites e da liberdade que lhes são concedidos (MAROCO,
2014). Nas visitas, faz-se necessário atentar tanto na comunicação verbal, quanto na não verbal,
pois as duas são de grande relevância para entendermos o contexto familiar e seus reflexos no
adoecimento do indivíduo/família. O presente trabalho tem como objetivo: apresentar o relato de
experiência de acadêmicos sobre a importância da visita domiciliar para identificar riscos de
adoecimento na família residente no território adscrito por uma Unidade de Saúde da Família do
município de João Pessoa - Paraíba. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e exploratório
do tipo relato de experiência com abordagem qualitativa acerca da vivência prática dos estudantes
do curso de graduação em Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba durante o
Módulo de Atenção à Saúde II no eixo Saúde e Comunidade. O estudo foi realizado durante o
período acadêmico 2017.1 durante quatro visitas no campo prático, nos meses de fevereiro a maio
do ano de 2017, na casa da família selecionada pelos agentes comunitários da saúde da Unidade de
Saúde da Família de responsabilidade administrativa do Distrito Sanitário V pertencente ao
município de João Pessoa-PB. A coleta de dados foi orientada pelas professoras do módulo; além
disso, foram utilizadas anotações de experiências próprias dos alunos durante as visitas, assim como
perguntas para nortear entrevistas com a família feitas pelas discentes e vídeos selecionados pelas
alunas para apresenta-los a família. Foram utilizadas fontes primárias e secundárias. Os resultados e
discussões foram feitos por meio de observação e impressões dos estudantes, do diálogo com a
família, com a literatura e aulas teóricas. Resultado e discussões: Na primeira atividade prática os
alunos conheceram as instalações, os profissionais da equipe e visitaram as famílias que iriam
acompanhar durante o período de aulas práticas do módulo. Os autores do presente trabalho,
ficaram responsáveis por uma pela família, que residia em uma microárea descoberta do território
adscrito pela USF. Uma das situações que despertou curiosidade e atenção do grupo foi o fato de a
1
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família residir muito próxima a USF e precisar de um acompanhamento familiar mesmo que seus
integrantes não possuíssem limitações físicas de acesso, ou existissem barreiras geográficas que
inviabilizasse a busca pelos cuidados na própria unidade de saúde. Em uma residência pequena,
moravam; a usuária, 34 anos, gestante, seus sete filhos e seu companheiro. Referiu que sua filha
mais nova tinha onze meses de idade, já havia sofrido aborto cinco vezes, e em todas as suas
gestações não procurou a USF para receber acompanhamento de pré-natal. Informou que não sabia
sobre o período gestacional e que estava fazendo uso do método anticoncepcional injetável, e ficara
gestante, porque seu medicamento estava em falta na USF. Referiu que sua menarca foi aos 16
anos, e seu primeiro filho aos 18. Além disso, enfatizou que não frequenta muito a USF, por não ter
confiança nos profissionais, e não está satisfeita com os serviços da mesma. Não demonstrou
interesse em utilizar das ações de planejamento familiar disponibilizadas pela USF. Relatou ser
católica enquanto seu companheiro é evangélico, mas não existiam conflitos disparados pela crença.
Durante as visitas não foi possível o contato com seu marido, já que aconteciam no mesmo horário
do seu trabalho na borracharia, apesar de não contraírem contrato matrimonial, permanecem em
uma relação conjugal há dez anos. Em alguns momentos, sua filha, 17 anos, estava presente, com o
neto. Dois outros filhos, gêmeos com quatro anos, participavam dos encontros domiciliares. Os
demais filhos durante as vivências estavam na escola. A usuária relatou que além da filha mais
velha, outros membros, como a tia e a prima, residem na mesma comunidade. Quanto a seus pais,
informou que sua mãe faleceu com problema no coração. Quando os alunos abordavam os aspectos
relacionados à sua saúde, a usuária afirmou sentir-se saudável. No decorrer das conversas, referiu
que possuía litíase biliar, já foi acometida por bronquite, e apresenta varizes nas pernas e pés, as
quais ficam evidentes durante as gravidezes. O relato que nos provocou maior impacto durante a
vivência foi o fato de a usuária verbalizar que apesar da gravidez faz uso de uma caixa de cerveja e
uma carteira de cigarro diariamente há muitos anos, mesmo demonstrando ser esclarecida dos
efeitos nocivos de uso dessas substâncias para ela, para o bebê e ao restante dos moradores da casa.
Tal prática não desponta preocupação à usuária, pois justifica que os demais filhos nasceram e são
todos saudáveis mesmo fazendo parte dessa prática de risco a saúde familiar. Na segunda visita,
realizada no dia 10 de março, ela informou que teve que procurar o hospital, onde ficou em
observação por dois dias, devido a perda de líquido amniótico, dor, sangramento e indícios de que o
bebê nasceria prematuro. Relatou que o motivo desencadeador da situação foi o nervosismo
decorrente de uma discussão com seu sobrinho. No hospital, após os exames foi informada que
estava com sete meses e meio de gravidez e que seu bebê pesava 1300 gramas. Recebeu alta com
prescrição para tomar antibiótico, segundo ela, e foi recomendado repouso, porém confessou não
conseguir aderir às orientações por ter que cuidar dos filhos. Neste dia, ela ainda referiu dores e
perda de líquido, no entanto, que estava sendo acompanhada pelo médico do hospital. Neste dia,
quatro de seus filhos estavam doentes, com febre e fazendo uso de antibiótico. O tratamento não foi
direcionado por nenhum médico, a mesma faz automedicação utilizando da antibioticoterapia
sempre que os filhos adoecem e o antitérmico não controla a febre. Outro hábito não recomendado à
saúde, é que come bem apenas no café da manhã dispensando demais refeições decorrente da falta
de apetite provocada pelo uso de cigarro e álcool. A terceira visita foi realizada no dia 05 de maio.
Nesse dia ela queixou-se de dificuldade para dormir por causa das dores das complicações da
gravidez. Durante essa visita, foi possível evidenciar, que a família faz negligência aos cuidados
com a saúde odontológica dos filhos da usuária. A busca pela consulta ao dentista só acontece em
casos de dores, extrações e presença de cáries. Os alunos desenvolveram uma intervenção de cunho
educativo sobre cuidados à higiene bucal. Além disso, informaram sobre a atuação da psicóloga do
NASF que poderia auxiliar nas mudanças no estilo de vida, mas a gestante demonstrou resistência
às orientações. Na quarta visita, realizada no dia 12 de maio, o grupo deparou com a usuária em
período de puerpério. A usuária relatou que no dia 10 de maio sua filha nasceu saudável e o parto
eutócico aconteceu na mesma maternidade onde pariu os demais filhos. Na caderneta da criança,
havia as informações sobre seu nascimento: 2.250g e 48 cm, Pc: 31 cm Ig: 38 semanas. Após o
parto, a usuária teve complicações, por isso foi para a UTI, onde permaneceu por 2 dias. Depois foi
encaminhada para a enfermaria onde ficou por mais 2 dias. Ao lembrar-se do episódio referiu que
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ficou extremamente irritada, pois queria receber alta, já que seus filhos ficaram sob os cuidados da
filha mais velha. Enquanto isso, a recém-nascida precisou ficar na incubadora sendo acompanhada
por ter nascido com imunidade baixa. Após discutir com o médico cardiologista, afirmando que não
deixaria outros médicos tocarem nela, conseguiu convencer a equipe a dar sua alta hospitalar e de
sua filha. Precisava ter retornado à maternidade no dia 18 de maio para ser realizado o teste do
pezinho, mas a mesma não seguiu as devidas orientações. O grupo de alunos tentou enfatizar a
importância de tal exame, mas a usuária demonstrava-se indiferente a qualquer intervenção de
orientação. No entanto, por sua vez mostrou-se preocupada diante dos últimos acontecimentos, pois
uma parente da família havia morrido e por isso ela estava muito triste. E referiu que, desde o dia do
parto, tem pensado melhor a respeito do planejamento familiar, já que o problema no coração a
deixou com medo de não sobreviver a futuras gestações. Durante as vistas, foi possível identificar a
dinâmica familiar classificando a família quanto ao tipo, ciclo de vida e funcionalidade segundo
Ventura (2004). A família acompanhada é do tipo reconstruída, pois é formada por mãe, que já foi
casada e tem filhos de outros casamentos. Demonstraram ser do tipo funcional, mesmo com os
conflitos, os membros possuem muita intimidade, permitem flexibilidade, existe comunicação clara
e direta. E quanto ao ciclo de vida, apesar da usuária ter filhos pequenos a referência do conceito é
sua mais velha que já saiu de casa, sendo classificada na fase: lançando os filhos e seguindo em
frente. Conclusões: Na visita domiciliar, o principal objetivo é atenção às famílias e comunidade, já
que as duas são influenciadoras no processo saúde-doença dos indivíduos. Considera-se o contexto
em que eles estão inseridos, assim há o impacto na atuação dos profissionais, possibilitando novos
planejamentos para o cuidado, que respeitem o modo de vida e os recursos acessíveis às famílias. A
vivência acadêmica possibilitou conhecer a família em seu modo de vida dinâmico, além de refletir
sobre a importância das visitas familiares, mesmo em residência muito próximas as instalações da
USF, visto que a proximidade ou limitações físicas não são os únicos fatores que devem determinar
uma vigilância á saúde e a realização de visita domiciliar. Dessa maneira, ficou compreendido que,
todas as famílias do território adscrito devem receber uma avaliação de risco individual, familiar e
social para o adoecimento, já que os determinantes sociais, culturais, econômicos são
preponderantes no processo saúde e doença. Sendo assim, a visita domiciliar demonstra ser capaz
de elucidar os verdadeiros motivos causadores das situações de risco à saúde. Essa ferramenta junto
à atitude acolhedora e fortalecimento de vínculo possibilitam maior sucesso na abordagem clínica
centrada na família.
Descritores: Visita Domiciliar, Atenção Primária à Saúde, Relações Familiares, Fatores de Risco
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Introdução: A relação médico-paciente trata-se de uma interação terapêutica pela qual se
desenvolve a empatia, em que o médico pode se colocar no lugar usuário e esse último consiga
perceber que se tornou compreendido. É uma interação que tem por objetivo quebrar a barreira do
preconceito, olhando-se de igual para igual, mostrando ao paciente a sua realidade e dividindo com
ele aquele momento, não somente impondo a sua opinião (LOPES, 2014). O estabelecimento de
vínculo entre profissionais e usuários proporciona a construção de uma nova prática de saúde que
busque a melhoria da qualidade da atenção e do cuidado integral e humanizado. Para assegurar esse
cuidado é necessário que se tenha relações de vínculo, de confiança e, consequentemente, de
responsabilização da equipe pela saúde individual e coletiva; bem como, o compromisso e
proatividade no usuário diante de seu adoecimento ou situações de vunerabilidade (BRUNELLO
MEF, et al, 2010). Os componentes da equipe, em especial o Agente Comunitário de Saúde, devem
fortalecer o vínculo dessa relação a partir da realização das vistas domiciliares. Através da prática
nos domicílios é possível identificar as reais necessidades de saúde observando os condicionantes e
determinantes do processo de adoecimento (NASCIMENTO et. al, 2008). A visita domiciliar é um
instrumento de uma prática que desponta o modelo biopsicossocial como mais resolutivo, tendo em
vista que no ambiente do consultório as peculiaridades da dinâmica da vida e seus reflexos na saúde
ou na doença ficam a mercê do grau de valorização desses aspectos na perspectiva do profissional
ou do usuário. Dessa maneira, para que a visita domiciliar tenha o aspecto terapêutico o vínculo
construído através de uma relação respeitosa, cordial possibilita a abordagem ao individuo/família
centrado na pessoa, além de facilitar a interpretação da comunicação verbal e não verbal e suas
expressividades diante dos aspectos relacionados à saúde. Sendo assim, o objetivo geral deste
trabalho é apresentar o relato de experiência de acadêmicos sobre a compreensão do vínculo e seus
impactos na relação entre os usuários e os profissionais da equipe de uma Unidade de Saúde da
Família do município de João Pessoa - Paraíba. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e
exploratório do tipo relato de experiência com abordagem qualitativa acerca da vivência prática de
um grupo de estudantes do segundo período do curso de graduação em Medicina da Faculdade de
Ciências Médicas da Paraíba durante o decorrer do módulo de Atenção à Saúde II no eixo Saúde e
Comunidade. O estudo foi realizado durante o período acadêmico 2017.1, relativo às aulas práticas
no cenário da Estratégia de Saúde da Família, nos meses de agosto a novembro do ano de 2017, em
uma Unidade de Saúde de responsabilidade política e administrativa do Distrito Sanitário V do
município de João Pessoa-PB. A coleta de dados foi realizada a partir de fontes primárias e
secundárias, orientada pelo roteiro semiestruturado disponibilizado pelas docentes do módulo. Além
disso, foram utilizadas anotações de experiências próprias dos alunos durante as visitas, assim como
1
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perguntas disparadoras para nortear entrevistas com profissionais e família no território adstrito. Os
resultados foram discutidos por meio de observação direta, crítica e reflexiva acerca das
informações coletadas com base e dialogando com a literatura e aulas teóricas ministradas. Foram
realizados grupos de discussão com a orientadora e grupo de alunos, a fim identificar aspectos
determinantes sobre a realidade da família acompanhada e sua relação com os profissionais de
saúde da USF de referência. Resultado e discussões: O módulo de Atenção em Saúde II tem o
plano de ensino direcionado a abordagem a saúde no âmbito familiar no cenário da Estratégia de
Saúde da Família e seu direcionamento do cuidado na rede de atenção a saúde. Para isso, o
arcabouço teórico do módulo dá subsidio para compreensão do estudo sobre a família e seus
impactos no processo saúde doença, fundamentada pela Politica Nacional de Humanização com
enfase no acolhimento. Além disso, permite que o estudante conheçam algumas ferramentas
utilizadas pelos profissionais no método clínico de abordagem centrado na família tais como: visita
domiciliar, ciclo de vida da família, genograma e ecomapa. Nas aulas práticas, os alunos
desenvolvem suas habilidades de comunicação e atitudes de compromisso no cuidado integral ao
usuário inserido no contexto familiar e social. As atividades práticas aconteceram em uma Unidade
de Saúde da Família pertencente ao Distrito Sanitário V do município de João Pessoa. A USF conta
com uma equipe composta por médico, enfermeira, odontóloga, dois ACS, e apoio da equipe do
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Inicialmente os alunos foram apresentados à equipe
da USF e conheceram as instalações do serviço. As condições físicas da Unidade chamaram
bastante atenção, visto que ela não apresentava estrutura mínima necessária ao atendimento
qualificado de seus usuários e não seguia os padrões preconizados pelo Ministério da Saúde.
Tratava-se de uma casa adaptada para possibilitar consultas dos profissionais do nível superior, no
entanto as salas para procedimentos, de vacina e recepção limitava a atuação e realização de
algumas ações/atividades. No entanto, a atuação e postura acolhedora da equipe minimizavam as
lacunas estruturais da unidade. Na primeira aula prática, foi feita uma breve apresentação sobre as
atividades e atribuições dos profissionais da equipe da USF e algumas situações peculiares do
processo de trabalho, como o fluxograma da USF, bem como: características do público
frequentador, alguns condicionantes e determinantes do processo saúde e doença da população
adscrita, potencialidades e fragilidades na comunidade, e a relação entre os profissionais e os
usuários para garantir um acesso de qualidade e resolutivo mediante as limitações da ambiência. Por
fim, o grupo de alunos foi subdividido pela docente para conhecer e acompanhar uma família em
seu território moradia durante todo módulo, a fim de observar, dentre outros objetivos acadêmicos,
a importância do vinculo na relação médico-paciente e seus impactos na produção do cuidado. O
primeiro contato com a família aconteceu na própria Unidade, durante a consulta de
acompanhamento da puericultura, em que usuária aguardava a avaliação de rotina das suas duas
filhas gêmeas e recém-nascidas; porém o encontro não oportunizou nenhuma comunicação mais
aprofundada. No dia da visita domiciliar, foi possível fazer uma observação de sua condição de
moradia, e dos fatores da comunidade como: uma ladeira caracterizando uma barreira geográfica de
acesso, ruas sem calçamento, violência evidente e condições de vulnerabilidade social. A família
reside na microárea descoberta, e, portanto, há falta da atuação direta do Agente Comunitário de
Saúde (ACS). Apesar de morar em área descoberta, e relatar não ter uma boa relação com alguns
profissionais da USF, já que também não é muito acostumada a realizar práticas básicas de cuidado
pessoal. Nesse momento, a usuária enfatizou sua relação de vinculo e empatia com a enfermeira da
unidade. No entanto referiu que a relação médico-paciente estava fragilizada; e existia pouco
contato com os demais da equipe. No decorrer das visitas, a usuária destacou a necessidade de
atuação dos Agentes Comunitários, mesmo em algumas microáreas descobertas. Essa vivência
despertou a atenção para a importância do trabalho dos profissionais médicos e não médicos diante
da promoção e prevenção da saúde dessa família; bem como, de suas competências na Estratégia de
Saúde da Família. Foi possível perceber
que, em microáreas descobertas, as famílias, como a
que foi acompanhada, devem ser priorizadas com acompanhamento dos profissionais da USF, pois,
necessitam de uma maior vigilância dos riscos de adoecimento. Compreendemos que a visita
domiciliar é uma prática terapêutica que viabiliza um olhar diferenciador para a obtenção de
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informações que, por vezes, o olhar clínico não é capaz de capitar. A visita domiciliar constitui um
instrumento de atenção à saúde que possibilita, a partir do conhecimento da realidade do indivíduo e
sua família in loco, fortalecer os vínculos do paciente, da terapêutica e do profissional, assim como
atuar na promoção de saúde, prevenção, tratamento e reabilitação de doenças e agravos (CUNHA C
L F; GAMA M E A, 2012). No decorrer das visitas e debates coletivos dos alunos, ao final de cada
dia de aula prática, percebeu-se que a enfermeira possuía maiores conhecimentos sobre os seus
pacientes e a mais referida pelos usuários de manter boa relação de confiança com a comunidade.
Entretanto a relação da comunidade com o profissional médico se encontrava tênue, um das
possíveis justificativas foi o fato de o mesmo assumir o serviço da médica, que permanecera por
muito tempo no atendimento à comunidade e participava de forma efetiva na luta pelos direitos da
referida comunidade. Outro fator verbalizado pelos usuários foi a pouca confiança na relação e
escolha terapêutica, pouca empatia e vínculo com os usuários. De fato foi percebido, durante a
apresentação, à equipe da USF, do genograma familiar produzido ao final do período acadêmico
que os profissionais que mais conheciam as famílias estudadas eram a enfermeira e uma ACS, os
demais demonstravam desconhecer algumas informações dadas pelas famílias durante as visitas.
Dessa maneira, viu-se a importância da visita domiciliar como uma prática fundamental para a
geração e fortalecimento de vínculo, que aproxima os usuários e os profissionais e auxilia nos
resultados da produção do cuidado. Conclusões: A vivência acadêmica permitiu observar a
importância da construção de um vínculo sólido para a promoção da saúde, sabendo ouvir as
pessoas para que se sintam seguras em conversar e contar sobre suas vidas. Foi possível
compreender que o meio em que estão inseridos e as dificuldades ali encontradas, principalmente
nas próprias relações familiares e outros aspectos sociais, econômicos e culturais, podem ser
influenciadores do adoecimento da família. Pôde-se evidenciar que uma relação médico-paciente
saudável proporciona maior confiança do usuário e facilita a negociação do plano terapêutico. É
através desse vínculo que se pode observar o paciente de uma maneira integral; como um todo, não
somente focado na doença, abrangendo as reais necessidades e demandas da família buscando atuar
na prevenção de doenças e na promoção da saúde. Dessa maneira, entende-se que a equipe deve
procurar maneiras de produzir empatia e intensificar a criação de vínculos com a comunidade; visto
que, além de melhorar o funcionamento, irá estimular a adesão de saúde à população e conseguir
uma maior resolutividade e efetividades nas ações.
Descritores: Pessoal de Saúde; Centros de Saúde; Relações Interpessoais; Assistência à Saúde
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Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno amplamente mundial, ou seja, o
crescimento de pessoas acima de 60 anos é mais elevado em detrimento aos demais grupos etários.
Estima-se que que no Brasil haverá cerca de 34 milhões de idosos em 2025, e passará a ocupar a
sexta posição entre os países mais envelhecidos do mundo. Na literatura gerontológica, envelhecer é
um evento universal, progressivo, multifatorial, irreversível e heterogêneo, ou seja, vivido com
maior ou menor qualidade de vida. O processo de envelhecimento envolve naturalmente
modificações sistêmicas de órgãos e tecidos, propiciando diversas síndromes geriátricas, entre elas a
queda e a fragilidade. A fragilidade é considerada como síndrome multidimensional, que se
caracteriza pela diminuição progressiva da força, resistência e redução da função fisiológica,
aumentando a vulnerabilidade de um indivíduo para se desenvolver dependência ou levar à morte.
Já a queda, se caracteriza um evento acidental que resulta na mudança de posição do indivíduo para
um nível mais baixo em relação à sua posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil
e apoio no solo, sendo um evento decorrente de uma interação entre fatores intrínsecos, em virtude
das alterações fisiológicas, e fatores extrínsecos, relacionados sobretudo ao ambiente, incluídos em
situações cotidianas que não favorecem a acessibilidade segura, deixando o idoso mais suscetível a
cair. No Brasil, cerca de 30% das pessoas com mais de 65 anos e metade das com mais de 80 anos
sofrem uma queda a cada ano. Ao sofrer um evento estressante como a queda, o idoso torna-se cada
vez mais vulnerável e sujeito a hospitalizações, deterioração funcional, dependências e morte.
Dentre as repercussões mais comuns aos idosos que foram vítimas de quedas, podemos citar a
tensão do medo de cair novamente (67,5%), o comprometimento na locomoção (41,3%), sintomas
de ansiedade (25%), alteração na condição de autonomia e independência, como ajuda para
atividades domésticas diárias (15%) e em relação a se encarregar de decisões quanto a sua própria
vida (6,3%), além de casos de depressão (12%). Diante do exposto, o estudo tem por objetivo
caracterizar a produção científica acerca de quedas em idosos com ênfase na etiologia e nas
complicações. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que teve como fonte
de dados publicações acerca da temática disponibilizadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).
Para atender aos objetivos do estudo os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados,
foram: “idosos and queda and envelhecimento”. Os critérios de inclusão estabelecidos foram: texto
completo disponível online, escritos em português, publicados no período de janeiro de 2012 à
dezembro de 2016, sendo excluídos aqueles em que o eixo temático não se relacionava com o ponto
principal da pesquisa. Assim, dos 37 estudos disponibilizados, apenas 18 (48,64 %) compuseram o
corpus desta pesquisa. Análise e Discussão dos Resultados: O estudo foi constituído por 18
publicações que ponderaram sobre a temática quedas na população idosa. Quanto aos periódicos
descritos destacaram-se importantes revistas nacionais, sendo as que mais obtiveram estudos
publicados: Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia contemplando 04 publicações (22,22%),
Revista Kairós com 03 (16,67%) e Fisioterapia em movimento com 02 (11,11%). As demais
revistas constaram com 01 publicação (5,56%) cada. O ano com o maior número de estudos
publicados foi o de 2012, contendo 08 publicações, em contrapartida, o ano de 2014 apresentou
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uma carência de estudos, proporcionando apenas 01. Portanto, o conhecimento produzido pela
literatura pesquisada, no concernente às quedas na população idosa foi sintetizado em duas
categorias temáticas, “Qualidade de vida dos idosos e queda” e “Fatores associados a quedas”. No
que diz respeito à categoria 1, o envelhecimento populacional teve início no final do século XIX e
se estende de forma acelerada até os dias atuais. Dessa forma, uma preocupação maior passou a
existir, girando em torno da qualidade de vida dos idosos, que passaram a viver por mais tempo.
Assim, contextualizar a queda na vida do idoso é fundamental para compreender tal evento e suas
implicações para o mesmo. Estudos apontam que indivíduos com declínio cognitivo, bem como os
que já possuem transtornos demenciais, são mais propensos a sofrerem quedas, o perfil desses
indivíduos geralmente abrange aqueles com baixo nível de escolaridade e socioeconômico, além do
fato de residirem sozinhos. As quedas muitas vezes são desvalorizadas pelos próprios idosos e pelas
pessoas que os assistem. Por esse motivo, deve-se compreender que se trata de eventos
multifatoriais e recorrentes, uma vez que a literatura evidencia o impacto desse acontecimento no
cotidiano da vida dos idosos, sendo também considerado um importante fator de risco de morte
iminente ou no pós-queda. Em relação à categoria 2, as quedas de idosos são consideradas um
problema de saúde pública devido à alta frequência com que ocorrem, tendo como consequência a
alta morbidade e mortalidade e elevado custo social e econômico. Com o passar dos anos, o
organismo entra em progressão de declínio fisiológico, com redução, tanto da densidade óssea
quanto da massa muscular. Dessa forma, dentre os fatores considerados predisponentes à queda,
foram observados principalmente: baixa escolaridade, participação em atividades comunitárias,
faixa etária mais elevada, uso de órtese e indivíduos mais ativos, idosos com cor de pele branca e
viúvos ou solteiros, estão entre a população que mais são vítimas de quedas. Em relação à variável
escolaridade, observamos que idosos com mais anos de estudo apresentaram um menor risco de
cair, esta situação pode estar relacionada ao fato de que idosos com maior escolaridade tendem a ter
uma maior renda e, consequentemente, melhores condições de moradia e acesso à saúde. Na análise
sobre a participação cívica e a chance de cair, não foram encontrados outros resultados que
corroborem ou contradigam os achados desse estudo. Uma possível explicação seria o fato de que
idosos que votam, exercendo seu papel cívico, talvez por apresentarem condições físicas de sair de
casa, apresentam maior capacidade funcional. Quanto a mortalidade por queda, pode-se comprovar
que ela se eleva quanto maior a faixa etária. Em relação ao estado civil, a prevalência de viúvos nos
óbitos por queda foi de 48,5%. O fato de morar sozinho, que ocorre com maior frequência nessa
condição, poderia delegar ao idoso tarefas que causariam maior número de situações de risco para
quedas. No que se refere à cor da pele, evidenciou-se maior risco de óbito por queda para a cor de
pele branca. Sendo assim, dentre as causas intrínsecas, além das questões incluídas na locomoção,
estão inseridos também o uso cinco ou mais medicamentos, alteração visual, uso de bebida
alcoólica, problemas de audição, segurança para caminhar, auxílio locomoção e dor. Em relação ao
uso de medicamentos, foi observado que os indivíduos que consumiam 5 ou mais especialidades
farmacêuticas apresentaram uma frequência percentual de quedas maior do que aqueles que
consumiram menor quantidade; e as classes farmacêuticas aparentemente mais associadas ao evento
foram psicoativos e diuréticos. Além de fatores intrínsecos, os fatores ambientais também são fortes
condições de risco para quedas nessa população. Observou-se que grande parte das quedas ocorrem
nas residências dos próprios idosos. Diante disso, os principais locais ou cômodos de maior perigo
são, em primeiro lugar, o quarto, logo após vem escadas e cozinha, sendo a sala de estar e o
banheiro os últimos. Escadas com irregularidades, oscilação do relevo do piso em um mesmo
espaço, local externo da casa com piso escorregadio, principalmente em épocas de chuva, em que
todos ao somar com pouca iluminação, favorecem casos de quedas. Tropeços são comuns na sala de
estar e no quarto, devido à presença de tapetes e objetos; já os banheiros e cozinha, são comumente
associados a atividades domésticas, e tem como principal fator de risco pisos escorregadios. Quanto
a escada, a ausência de suportes, corrimãos ou fitas antiderrapantes nos degraus, eleva o risco de
quedas para os idosos. Além disso, a falta de ajustes de segurança em banheiro, móveis pontiagudos
e de ergonomia inadequada, conferem aos idosos mais chances de cair. A participação em
atividades comunitárias foi considerada como fator de risco para quedas, a hipótese é de que as
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pessoas participantes de algum tipo de atividade saem mais de casa, dessa forma ficando mais
expostas às barreiras arquitetônicas. Fatores do ambiente como iluminação inadequada, superfícies
escorregadias, degraus altos, ausência de corrimãos, calçadas inadequadas estão diretamente ligados
ao aumento da chance de quedas. Idosos institucionalizados também estão expostos a esse tipo de
problema. Descontentamento com ausência da família, falta de exercícios físicos e maior
acometimento de doenças e incapacidades são fortes causas do aparecimento de quedas. É comum,
logo após os primeiros meses de habitação, os idosos sofrerem algum tipo de fratura, devido à falta
de adaptação dos mesmos. Indivíduos institucionalizados que possuem inabilidade de realização de
cinco ou mais tarefas, são os mais expostos a quedas quando comparados àqueles que não possuem
inabilidade funcional e aqueles que possuem restrição total das atividades, os quais muitos estão
acamados e a exposição a fatores de risco é baixa. Diante do exposto, observou-se serem fatores
protetores: sexo masculino, maior escolaridade, e participação em atividades sociais e cívicas.
Idosos do sexo masculino apresentaram uma proteção de 21% para ocorrência de quedas. Tendo em
vista que as mulheres são mais acometidas por doenças crônico-degenerativas ao uso de maior
número de medicamentos. Além disso, é importante que atitudes e prevenções sejam feitas desde a
atenção primária de saúde, com contribuição de aspectos multifatoriais (físico, ambiental,
educativo, entre outros). Um dos métodos que reduzem os riscos de um idoso cair são o
reconhecimento do ambiente em que vivem ou que trafegam a partir de marcadores que elevem a
possibilidade dessa consequência para, a partir disso, restabelecer as condições físicas e estruturais
no seu espaço, ou seja, a adaptação. Medidas como iluminação apropriada, tapetes fixos ao chão,
correta altura da cama, corrimãos em escadas e pisos antiderrapantes elevam a prevenção contra
quedas em seus lares. A percepção de locais públicos inseguros aumenta a proteção contra a
ocorrência de quedas, uma vez que essa parcela da população pode ter maior cuidado ao deambular.
É importante que essa população tenha uma vida ativa e independente, porém com as devidas
precauções e que métodos como atividades físicas regulares façam parte do seu cotidiano. Além
disso, é de grande relevância que os próprios idosos tenham a conscientização que a queda pode
levar a sequelas importantes. A família e os cuidadores também devem ser informados quanto aos
riscos de fraturas e sequelas, para que sejam aliados na prevenção. Quanto ao uso de medicamentos,
fator intrínseco relativo a queda, deve-se avaliar o risco-benefício da sua administração,
principalmente em pacientes que são mais vulneráveis e propensos a quedas. Idosos residentes de
instituições de longa permanência, também devem ser beneficiados com os fatores preventivos já
citados. Abordagens como atenção redobrada nos primeiros meses, com avaliação da estrutura
física e capacidade dos funcionários que compõem a nova casa desses indivíduos são de grande
destaque. Além disso, fiscalização por partes de órgãos e políticas públicas são imprescindíveis para
a qualidade de vida desses idosos. Conclusão: As ações dos profissionais da área de saúde, no que
concerne a prevenção de quedas em idosos e os cuidados pós-quedas, devem ser norteadas por
ações que busquem atingir as mais variadas necessidades do idoso na sua individualidade, levando
em consideração os fatores de riscos intrínsecos e extrínsecos nesse processo. Para que, desta
forma, essas medidas preventivas melhorem a qualidade de vida do idoso, e auxiliem também na
diminuição dos recursos financeiros que atualmente são utilizados para o tratamento das
consequências causadas pelas quedas e a reabilitação. Ante o exposto, espera-se que este estudo
possa contribuir para fortalecer as leituras críticas a respeito da temática. No entanto, é necessário
desenvolver novas pesquisas que possam servir de subsídios para respaldar a prática de
profissionais de Saúde no cuidado dos idosos que sofreram queda ou estão expostos aos fatores que
a predispõe.
Descritores: Idosos. Quedas. Envelhecimento.
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Introdução: De acordo com a Lei nº 8.213/91, Acidente Ocupacional (AO) é definido como todo
evento decorrente do exercício do trabalho, a serviço da empresa, ou ainda pelo serviço de trabalho
de segurados especiais, ocasionando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou
redução da capacidade do trabalho, permanente ou temporária. Também estão inclusos nessa
modalidade os acidentes de trajeto, as doenças profissionais e do trabalho. Tais acidentes
representam um grave problema de saúde pública com grande repercussão no âmbito social e
econômico, haja vista que estes são responsáveis por afastamento, perda ou redução da capacidade
laboral, entre outros. No tocante ao AO associado a ambientes da saúde, assim como a ocorrência
de doenças ocupacionais, apesar de historicamente este ambiente laboral não ter sido considerado
como de alto risco, esse cenário sofreu modificações frente a resultados apresentados por vários
estudos, especialmente com o acometimento de trabalhadores que prestam assistência em unidades
hospitalares. No que se refere ao âmbito hospitalar, destacam-se alguns fatores de risco que
predispõem a ocorrência de AO, dentre estes a exposição aos riscos biológicos, físicos, químicos,
mecânicos e ergonômicos. Dentre tais riscos, os que frequentemente estão mais associados aos
trabalhadores da saúde são aqueles provocados por agentes biológicos como bactérias, vírus,
fungos, protozoários e helmintos. Para discutir os referidos riscos, existe a Política Nacional de
Saúde do Trabalhador, tendo como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias que
autentiquem o desenvolvimento da atenção integral à saúde destes profissionais. A Norma
Regulamentadora – NR 32, também emerge com a finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de
saúde. Frente ao exposto, ratifica-se a relevância da temática em tela, considerando que a prevenção
de tais acidentes corroboram para a efetividade da assistência prestada, garantindo a segurança do
paciente assistido, e principalmente, promovendo a saúde do trabalhador neste ambiente laboral.
Destarte, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a produção científica acerca da
ocorrência de acidentes ocupacionais no âmbito hospitalar. Metodologia: Trata-se de um revisão
integrativa da literatura, realizada mediante pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através
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das bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e da Literatura Latino
Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS). No intuito de atender ao
objetivo do proposto para o estudo, utilizaram-se os seguintes Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS): “acidente de trabalho” and “hospital” and “saúde”. Desse modo, a população de estudo foi
composta de 61 publicações, dentre as quais 10 artigos fizeram parte da amostra, respeitando os
critérios de inclusão a seguir: artigos da língua portuguesa, no período de 2012 a 2016, que
abordassem a temática referida e que estivessem disponibilizados, na integra, nas bases de dados
selecionadas para pesquisa. A coleta de dados foi realizada no mês de setembro de 2017.
Posteriormente, os dados obtidos foram organizados em planilhas, agrupados, procedendo-se a
análise temática do conteúdo. Análise e discussão dos resultados: Os resultados revelaram que o
ano de 2012 emergiu com um maior quantitativo de publicações, totalizando 3 (30%) artigos,
seguido pelos anos de 2014, 2015 e 2016 com 2 (20%) artigos cada. O ano de 2013 apresentou,
apenas, 1 (10%) publicação. No que diz respeito à identificação da área de formação acadêmica,
observou-se prevalência da área de Enfermagem com 6 (60%) publicações, seguida pela Medicina
com 4 (40%) artigos, e Farmácia com 1 (10%) publicação. Quanto a modalidade dos estudos
contemplados, constatou-se que os 10 (100%) artigos selecionados para a amostra foram originais.
Em relação aos enfoques dos estudos, foram elencadas duas categorias temáticas: Categoria I:
“Perfil epidemiológico dos Acidentes Ocupacionais inerentes ao âmbito hospitalar” e Categoria II:
“Acidentes Ocupacionais no ambiente hospitalar: limites e desafios”. No tocante à Categoria I,
quanto a prevalência dos tipos de riscos no ambiente hospitalar, verificou-se destaque para os riscos
biológicos. A respeito disso, a World Health Organization (OMS) ressalta que de 35 milhões de
trabalhadores da saúde, entre dois e três milhões correriam o risco de exposições percutâneas a
patógenos veiculados pelo sangue a cada ano, dentre estes os vírus da imunodeficiência humana
(HIV), hepatite B (HBV) e hepatite C (HCV), convergindo para uma maior vulnerabilidade a risco
de infecção por mais de 40 tipos de patógenos. No que tange às categorias profissionais que mais se
envolveram com os acidentes ocupacionais no ambiente hospitalar, a equipe de enfermagem, em
especial os técnicos, revelou-se com maior destaque, principalmente por serem estes profissionais
que mais desenvolvem contato e atividades diretas na assistência aos pacientes. Outra categoria
apontada pelos estudos foi a classe da academia em geral: médicos residentes, acadêmicos e
estagiários de medicina, enfermagem e fisioterapia, cujos acidentes envolveram agentes biológicos.
Os estudos apontaram ainda o envolvimento de trabalhadores da limpeza com estes acidentes. No
que se refere às causas dos AO, observou-se eventos recorrentes com materiais perfurocortantes
como recapeamento de agulha e sutura, e lâminas de bisturis, punção venosa, administração de
medicamentos, soroterapia, e manipulações de materiais para exames. As vias de exposição mais
comuns foram contato percutâneo e mucocutânea. Os estudos mencionaram ainda, situações que
convergiram para a ocorrência dos acidentes, como agitação do paciente no momento de
determinados procedimentos; pressa; sobrecarga de trabalho; imperícia por parte dos profissionais,
principalmente dos acadêmicos considerando que os mesmos estão em processo de aprendizado;
além da ausência de locais adequados para descarte de material contaminado, ou até mesmo da falta
de conhecimento de medidas básicas de Biossegurança para o descarte correto dos mesmos. No
tocante aos locais onde mais ocorreram os AO, as pesquisas destacaram as Unidades de terapias
Intensivas (UTIs) e centros cirúrgicos provavelmente por serem setores onde são realizados
diversos procedimentos de origem invasiva. No que se refere à Categoria II, os estudos versaram
sobre as problemáticas enfrentadas no cenário hospitalar acerca da ocorrência de tais acidentes.
Como consequências dos AO aos trabalhadores, verificou-se aspectos como preocupação, perda de
sono, ansiedade, medo, descontrole emocional, culpa, problemas no relacionamento com a família e
desconforto devido à quimioprofilaxia. Entretanto,
as instituições também são bastante
prejudicadas por ocorrência de absenteísmo, necessidade de reorganização do trabalho para
continuação da prestação de cuidados e prejuízos financeiros. Sobre a quimioprofilaxia, constatouse que nenhum dos estudos selecionados exploraram as medidas que devem ser seguidas após a
ocorrência dos AO. Nesse enfoque, o Ministério da Saúde (MS) orienta sobre as medidas imediatas
como lavagem do local exposto com água corrente e sabão, além das meditas caracterizadas pela
SUMÁRIO

2017 - 13º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 88

investigação sorológica de ambos os indivíduos envolvidos no acidente, procura pelo serviço
especializado para que sejam implementadas todas as profilaxias adequadas a cada caso
especificamente. Observou-se outro ponto negativo caracterizado pelo fato de que a maioria dos
acidentados não dá importância às pequenas lesões como, por exemplo, acidentes com pequenos
objetos perfurantes, induzindo à subnotificação e, desta maneira, dificultando as pesquisas sobre o
tema. Frente ao exposto, é necessário ressaltar a importância acerca do esclarecimento dos
profissionais sobre a necessidade da comunicação e, consequentemente, da notificação para que o
serviço possa fazer o adequado planejamento de estratégias preventivas da não notificação. Nessa
perspectiva, foi destacada a necessidade urgente de combate a estes eventos. Para prevenir e/ou
reduzir os AO, os profissionais devem ter consciência de tal problemática a que estão
constantemente expostos, compreendendo o que preconiza a Política Nacional de Saúde do
Trabalhador, assim como as medidas de proteção e segurança regulamentadas pela NR 32.
Treinamentos periódicos devem ser realizados pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH), com o objetivo de orientar os trabalhadores sobre as medidas de Biossegurança. É
imprescindível também que os próprios trabalhadores participem junto à Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA) na elaboração de Mapas de riscos dos setores onde trabalham, no
sentido conhecer e só assim entender todos os riscos a que estão expostos, principalmente os de
origem biológica. A mudança só acontecerá se tais desafios forem visualizados, deliberados e
ultrapassados. Considerações finais: Conclui-se que os Acidentes Ocupacionais representam sérios
riscos à saúde do trabalhador e ás instituições hospitalares em geral. Na categoria I, o presente
estudo versou sobre o perfil destes acidentes, enfocando os tipos de riscos a que todos os
profissionais são expostos, além de ressaltar a prevalência dos riscos biológicos e os fatores que
convergem para a ocorrência destes eventos. Observou-se também as categorias profissionais que
mais se envolvem com os referidos acidentes. Na categoria II foi demonstrados os limites e desafios
inerentes a esses eventos, como as consequências para os acidentados e também para as instituições
envolvidas, propondo-se a necessidade de prevenir e/ou reduzir tais acidentes. Sendo assim, é
fundamental reconhecimento desta temática ainda se trate de um problema de saúde pública
negligenciado, necessitando de medidas para sua implementação como educação dos profissionais
de saúde. Um ponto relevante, mas que não foi explorado pelos estudos que compuseram a amostra,
remete-se as medidas que devem ser seguidas após a ocorrência dos AO. Nesse contexto, faz-se
necessário a elaboração de novas pesquisas, no propósito de avançar a fronteira do conhecimento
acerca desta temática, possibilitando assim novas reflexões sobre os AO no âmbito hospitalar.
Descritores: Acidente de trabalho. Hospital. Saúde.
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Introdução: A saúde do idoso vem ganhando especial atenção nos últimos tempos seja por parte
dos órgãos de assistência, pelas equipes multiprofissionais ou mesmo pela transição epidemiológica
– caracterizada pelo maior número de idosos e consequentemente, por um aumento das doenças
crônicas degenerativas. Hoje, a saúde da pessoa idosa e o envelhecimento constituem alvos
marcantes dos serviços prestados, sobretudo pelo fato de que eles necessitam de maior atenção
(pelo prejuízo que sofrem devido à senilidade – maior incidência de doenças, resistência a
medicações e tratamentos, além do desinteresse pelas atividades diárias) e também por estarem mais
sujeitos a patologias com difícil resposta ao tratamento, considerando fatores como uma menor
imunidade e resposta aos medicamentos. Desde a década de 90, a Organização Mundial de Saúde
(OMS), trouxe o conceito de envelhecimento como um processo de otimização das oportunidades
de saúde, buscando melhorar a qualidade de vida e proporcionando condições para que esse seja
feito da melhor forma possível. Em 2002, foram criados mecanismos pelo Ministério da Saúde
(MS) para a organização e implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso, com o
objetivo de atender às necessidades dos idosos com qualidade e de forma estruturada para cada
nível assistencial. Consequentemente, a saúde do idoso entrou como prioridade no Pacto Pela Vida
(publicado em 2006), como produto da dinâmica demográfica do país. Diversas outras políticas
foram sendo implantadas, ao longo dos anos, visando à melhoria de sua condição, além da busca de
oferta de novos serviços aos idosos, reinserindo-os na sociedade. Acolher o idoso e atendê-lo em
sua integralidade, através da prática de grupos com equipes interdisciplinares tem sido a base para
alcançar um projeto mais humanizado e digno, capaz de trazer de volta à vida deles o prazer e a
vontade de envelhecer, a cada dia, com mais qualidade. A inserção dos mesmos em grupos de
convivência é fundamental, justamente por fazer com que se sintam acolhidos e que essa fase seja
vivida com prazer, afastando a insegurança e desvalorização pelos quais muitos deles passam ao
envelhecer.Com isso, torna-se importante a participação dos projetos de extensão envolvendo os
vários profissionais de saúde, afim de promover o envelhecimento ativo e cuidado integral. Este
trabalho objetiva, portanto, descrever a experiência dos acadêmicos de Medicina frente ao projeto
de atenção e cuidado à saúde da pessoa idosa. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência
desenvolvido no Centro de Convivência do Idoso (CCI) – município de João Pessoa/Paraíba, lugar
especializado para os idosos visitarem e realizarem diversas atividades, supervisionados por
profissionais qualificados. Esse cenário está vinculado ao Projeto de Extensão: “Atenção à Saúde da
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Pessoa Idosa”, da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM/PB), e foi realizado durante o
ano de 2016, que envolveu uma equipe interdisciplinar, composta por alunos e docentes das
seguintes áreas da saúde: enfermagem, farmácia, nutrição, fisioterapia e medicina. A vivência
ocorreu através de visitas semanais, que ocorriam nas sextas-feiras, na qual eram realizados
encontros entre a equipe e os idosos para a prática de atividades, visando o cuidado integral a saúde
destes. Relato de experiência: O CCI é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Humano do
estado da Paraíba e atende de segunda a sexta-feira, pessoas com 60 anos ou mais que realizam
atividades supervisionadas por profissionais qualificados como educadores sociais, educadores
físicos, psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas, além de educadores em artes, técnicos de
enfermagem, professores de canto e professores de educação de jovens e adultos. O projeto de
extensão é constituído por uma média de dezoito estudantes das diversas áreas da saúde e contava
com reuniões semanais nas quais eram desenvolvidas atividades lúdicas como danças, jogos
interativos, cantos, brincadeiras e rodas de conversa entre os idosos (envolvendo temas relacionados
a saúde e os fatores que contribuem para sua qualidade de vida, por meio de orientações,
promovidas pela educação em saúde), acompanhadas das professoras que sempre buscavam a forma
mais fácil de trazer alegria para o grupo. Buscava-se através dessa metodologia, orientar os idosos
quanto algumas co-morbidades e suas formas de promoção e prevenção de agravos, restaurar as
funções cognitivas dos idosos como capacidade de lembrar-se de fatos recentes, de desenvolver
tarefas simples como escrever o próprio nome ou associar objetos com suas imagens. Os encontros
eram ricos em muitas histórias, sobretudo devido à experiência por eles adquirida, e sempre cheios
de entusiasmo. Além das práticas de convivência, os estudantes faziam apresentações semanais para
eles a respeito de algum tema que envolvesse o seu dia a dia. Os acadêmicos de medicina, por
exemplo, desenvolveram em uma oportunidade, uma atividade expositiva sobre os riscos que a
Hipertensão Arterial Sistêmica traria para sua saúde, expondo os cuidados da procura do médico,
estando eles assintomáticos ou não, cuidados com alimentação e exercício físico, boa higiene do
sono, além do controle correto das medicações, que deve ser feita pelo médico da Unidade Básica
de Saúde (UBS) responsável pela região a qual o idoso habita. Já os estudantes de Fisioterapia
trouxeram para o grupo atividades de estímulo ao movimento como danças e exercícios físicos (por
meio de um protocolo de exercícios com ênfase na prevenção de quedas), ressaltando a importância
desses para os idosos, que são mais susceptíveis a quedas, pela fragilidade óssea. Os estudantes de
Nutrição, por sua vez, trouxeram uma explicação acerca da alimentação saudável e as formas pelas
quais os idosos poderiam preparar seus alimentos para que estes se tornassem livres de conservantes
e conteúdos nocivos, objetivando expor a importância de uma alimentação saudável e rica em
nutrientes fundamentais para a saúde. Quanto aos estudantes de Farmácia, esses foram responsáveis
por exibir a importância dos efeitos dos medicamentos e forma correta da ingestão dos mesmos
(principalmente por eles ingerirem diversas drogas ao longo do dia e estas poderem sofre algum
tipo de interação), além de orientações acerca de como os medicamentos mais usados por eles agem
no organismo, ofertando suas funções benéficas. Os estudantes de enfermagem, outrora,
desenvolveram uma ação a respeito dos cuidados que devem ser tomados para evitar quedas, pois
estas são responsáveis por boa parte dos índices de debilitação dos idosos; explicaram ainda quais
medidas devem ser tomadas principalmente no seu ambiente familiar (como evitar escadas e
obstáculos, por exemplo), incentivando a colocação de apoios e barras que facilitam a locomoção
desses. Ao fim de cada explicação, sempre era aberto espaço para que eles tirassem suas dúvidas a
respeito do tema, como forma de esclarecimento das informações passadas e também objetivando
fixar o conteúdo exposto para que esse fosse colocado em prática dentro do ambiente em que vive o
idoso. Além disso, faz-se importante destacar o vínculo estabelecido entre os idosos e estudantes,
porque eles se sentiam acolhidos e cada vez mais à vontade para conversar, dizer a respeito de seus
saberes e participar das atividades propostas pelos orientadores. Os acadêmicos, além disso,
buscavam elaborar comemorações para o grupo, a depender de datas (como a semana do idoso) ou
mesmo festa junina (em que eram levadas comidas típicas e todos se caracterizavam de acordo com
a época). Também foi desenvolvido, durante as atividades do projeto, uma espécie de prontuário em
que os alunos registravam todos os índices biométricos dos idosos como altura, peso, medida da
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circunferência abdominal, pressão arterial (PA) e glicemia capilar, buscando elementos que os
auxiliassem na elaboração de planos de cuidado e estratégia para os idosos (por exemplo: a
crescente elevação da pressão arterial ao longo das verificações semanais auxiliava os estudantes a
entender esse aumento e intervir sobre ele). Considerações finais: Com o envelhecimento da
população e, consequentemente, o aumento do número de doenças crônicas, torna-se imprescindível
o investimento em Políticas Públicas de Saúde voltadas ao cuidado integral à Saúde do Idoso. É
preciso mais serviços como o CCI, que disponibilizem atividades diárias e variadas, sempre
supervisionadas por profissionais qualificados, visando o envelhecimento ativo e saudável. A
garantia de uma melhor assistência só pode ser edificada com o trabalho de profissionais
empenhados em querer o melhor para seus pacientes, de forma a atender aos idosos em seus
múltiplos aspectos, impedindo que o medo, o desinteresse pelas atividades e a perda do cuidado
diário sejam protagonistas de sua vida. O idoso necessita de maior atenção e cuidado integral,
sobretudo por sua fragilidade frente aos mais jovens e sofrerem, diariamente, com descaso e
abandono por parte de seus familiares. Faz-se imprescindível, portanto, a melhoria nos serviços de
atenção ao idoso desde a atenção básica até a alta complexidade, uma vez que estes ainda carecem
de estrutura de qualidade e de difícil acesso. A prática de grupos interdisciplinares para o seu
acolhimento deve ser cada vez mais estimulada pelas instituições de ensino, porque permite o
contato dos discentes com uma realidade que se encontra próxima deles e também para o seu
crescimento enquanto acadêmico. É válido ressaltar que, apesar dos inúmeros projetos de lei,
estatutos e programas que asseguram a saúde do idoso, muitos deles ainda passam por maus tratos,
preconceito e impedimento a diversos serviços, interrompendo o cumprimento de equidade,
integralidade e universalidade, princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS). É preciso que
os gestores estejam empenhados em cumprir seus deveres de assistência aos idosos, para que estes
sejam assegurados de seus direitos e que o envelhecimento seja alcançado com qualidade. A
experiência adquirida foi, sem dúvida alguma, enriquecedora para os estudantes; primeiro, porque
esses foram capazes de crescer enquanto acompanhavam o desenvolvimento dos idosos, assim
como assistirem à recuperação do interesse antes perdido por atividades que eles gostavam de
praticar; segundo, porque esse tipo de prática é essencial para a formação do aluno, posicionando
este sobre um patamar mais humano e digno de contribuir para uma assistência integral do idoso e
terceiro porque o trabalho multidisciplinar auxilia a todos aprenderem a trabalhar em equipe e
sentir-se parte de um todo, que não funciona de forma individual.
Descritores: envelhecimento; idosos; cuidado.
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ATENDIMENTO A MÚLTIPLAS VÍTIMAS DE TRAUMA EM
SIMULADO NA GRANDE JOÃO PESSOA
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Introdução: Trauma é caracterizado pelo conjunto de alterações estruturais ou instabilidade
fisiológica do indivíduo advindo da troca de energia entre os tecidos e o meio. Cerca de 60 milhões
de pessoas sofreram algum tipo de traumatismo em escala anual, culminando com uma em cada seis
internações hospitalares (BATISTA et al., 2006). No Brasil, o trauma é a principal causa de morte
na faixa etária de 1 a 44 anos, ocupando a terceira posição entre as causas de mortalidade, sendo
este índice superado apenas pelas doenças neoplásicas e cardiovasculares (ALVAREZ et al., 2016).
Os óbitos por trauma possuem uma distribuição trimodal, onde o primeiro pico ocorre durante os
primeiros minutos, observa-se um predomínio de lesões cardiovasculares, neurológicas e
insuficiência respiratória aguda, ou seja, lesões graves e de alta mortalidade. O segundo pico de
mortalidade sucede nas primeiras horas, são ocasionadas por lesões do sistema nervoso central,
hemorragias e lacerações de órgãos parenquimatosos que se caracterizam como acometimentos
potencialmente fatais. O último pico ocorre um intervalo de vários dias a semanas após o evento
traumático, advindo de quadros de sepse e falência de múltiplos órgãos (ALVARES et al., 2016)
(SIMÕES et al., 2012). Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento pré-hospitalar (APH)
“atendimento que procura chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo à sua
saúde, (de natureza traumática ou não traumática ou, ainda, psiquiátrica), que possa levar ao
sofrimento ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar-lhe atendimento e/ou transporte
adequado a um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de
Saúde” (BRASIL, 2001). A inserção em todo o território brasileiro dos Serviços de Atendimentos
Móveis de Urgência (SAMU-192) direciona uma abordagem mais especializada em emergência e
intervenção ao atendimento inicial, culminando com a diminuição do tempo de resposta à
intervenção inicial ou definitiva de suporte a pacientes críticos (LIMA et al., 2006). Sendo assim, o
APH se torna extremamente necessário, não sendo uma forma de intervenção definitiva, mas sim de
executar seu papel como responsável pela manutenção temporária da homeostase até o tratamento
mais específico (MALVESTIO, MAA; SOUSA RMC., 2002). No Brasil ainda não foi criado um
sistema regulamentador de atendimento às vítimas politraumatizadas (FRAGA et al., 2004). Esse
parâmetro é mais problemático quando há acidentes com múltiplas vítimas, que são eventos que
geram um número superior a cinco vítimas em estado grave, com desproporção entre recursos
acessíveis e a demanda, que podem vir a cumprir suas necessidades mediante protocolos
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(SALVADOR et al., 2012). Nesse sentido o I Simulado Nacional de Atendimento à Múltiplas
Vítimas de Trauma, realizado no Anexo do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas
da Paraíba, organizado pela Liga de Emergência e Trauma da Paraíba (LIET-PB) foi de extrema
importância tanto a nível de preparo do Sistema de Saúde do município de João Pessoa, treinamento
e capacitação dos profissionais envolvidos na ação como também uma experiência única para
acadêmicos do curso de medicina repleta de aprendizados. Objetivos: Descrever um relato de
experiência a cerca do I Simulado Nacional de Atendimento à Múltiplas Vítimas realizado pela
Liga de Emergência e Trauma da Paraíba (LIET-PB), bem como a sua importância para o futuro
profissional de saúde. Metodologia: Estudo do tipo relato de experiência, que aborda a vivência de
acadêmicos do curso de medicina, membros da LIET-PB, no I Simulado Nacional de Atendimento
à Múltiplas Vítimas, bem como a sua importância na formação do futuro profissional de saúde.
Relato da experiência: O I Simulado Nacional de Atendimento a Múltiplas Vítimas, organizado
pela Liga de Emergência e Trauma da Paraíba (LIET-PB) ocorreu no dia 27 de maio de 2017, no
Anexo do curso de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, localizada em
Cabedelo/Paraíba, no horário de 8:00 às 13:00 horas. Para o evento contamos com o acionamento
da equipes do SAMU, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Estadual, Polícia Rodoviária Federal,
SEMOB, Departamento de Medicina Legal, equipes do Hospital Residencial, do Hospital Estadual
de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, do Hospital Padre Alfredo Barbosa do
município de Cabedelo e outros. O evento simulou um acidente entre um carro, um ônibus e uma
moto, totalizando 20 vítimas traumáticas. Ao todo o evento contou com a participação de 150
pessoas envolvidas. Esse simulado fez parte das ações da Sociedade Brasileira de Atendimento
Integrado ao Traumatizado-SBAIT dentro do mês Maio Amarelo, que visa promover a prevenção
de acidentes de trânsito. Através da realização do simulado, os acadêmicos de medicina tiveram a
oportunidade de atuar e vivenciar a dinâmica envolvida em um acidente com múltiplas vítimas. Na
oportunidade foi possível verificar o atendimento às vítimas em diversas situações como:
atropelamento, presas em ferragens, queda de moto, queimaduras, dentre outros. Ainda durante o
simulado, os alunos puderam identificar como é realizado o Sistema de Comando de Incidentes,
com parqueamento de viaturas, estabelecimento do Posto de Comando, triagem e transporte de
vítimas para hospitais, sendo possível inclusive o acompanhamento destas até o bloco cirúrgico,
fornecendo assim uma visão mais ampla do atendimento. Acidentes dessas proporções são
frequentes e se faz, de extrema importância, a busca ativa por atualizações na área, no intuito de
gerar uma preparação e atendimento otimizado. A veracidade do evento foi notável e de extrema
relevância, pois possibilitou o entendimento da assistência, de forma integral, a fim de que em
eventos futuros seja possível uma preparação apropriada, prestando um atendimento inicial ao
paciente traumatizado de forma eficaz, em um curto espaço de tempo preconizando uma chegada
adequada, para as diferentes formas de gravidade das lesões apresentadas, ao serviço médico
especializado. Conclusão: A realização de simulados como esse são oportunidades únicas, não
apenas no que diz respeito à preparação e capacitação de equipes para atuarem no atendimento às
múltiplas vítimas de trauma, mas, acima de tudo, por agregarem conhecimento prático, o que é
fundamental para acadêmicos de medicina. Uma vez que ocorrências dessa ordem são eventos
imprevisíveis, onde há a necessidade de atuação de forma rápida e organizada, se faz necessária a
inserção do aluno, ainda durante a formação médica, com o intuito de consolidar os conhecimentos,
de forma a garantir que um número cada vez maior de vítimas sejam salvas.
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Introdução: Educação Popular é um método de desenvolver dinâmicas e atividades nas quais os
saberes prévios do povo e suas realidades culturais seriam valorizados. Através deste, percebemos
que é possível o desenvolvimento da comunidade em que o educando está inserido, pois o estímulo
ao diálogo e a participação comunitária, possibilitam uma melhor leitura da realidade social,
política e econômica. Não seria uma “Educação Informal” porque visa à formação de sujeitos com
conhecimento e consciência cidadã e a organização do trabalho político para afirmação do sujeito. É
uma estratégia de construção da participação popular para o redirecionamento da vida social.A
principal característica da Educação Popular é utilizar o saber da comunidade como matéria prima
para o ensino, valorizando todos os sujeitos sociais nesse processo, tornando esse espaço de
educação um lugar de afetos alegres e amorosidade. É aprender a partir do conhecimento do sujeito
e ensinar a partir de palavras e temas geradores do cotidiano dele, reconhecendo a importância do
saber popular e o saber científico. Ao cruzar as fronteiras da escola, busca o resgate da cidadania e a
necessidade de inclusão em todos os sentidos. Por isso é direcionada às camadas populares, voltada
para suas necessidades e a atender aos seus interesses. Conforme Freire (1995, p. 59), “(...) uma
sociedade desafiada pela globalização da economia, pela fome, pela pobreza, pelo tradicionalismo,
pela modernidade e até pós-modernidade, pelo autoritarismo, pela democracia, pela violência,
pela impunidade, pelo cinismo, pela apatia, pela desesperança, mas também pela esperança”, além
disso, “A conscientização é uma das fundamentais tarefas de uma educação realmente libertadora
e por isso respeitadora do homem como pessoa” (FREIRE, 2002, p. 45). Nesse contexto, a Política
Nacional de Atenção Básica relata que, a educação em saúde desempenha um importante papel na
promoção e prevenção de agravos a saúde, pois é caracterizada por um conjunto de ações de saúde,
no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção a
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e manutenção da saúde (BRASIL, 2007). O
objetivo do trabalho foi promover educação no âmbito da promoção da saúde com contextualização
socioeconômica e cultural. Ao utilizarmos de metodologias lúdicas e participativas, observamos a
atração do público alvo ao tema, levando-os a uma forte adesão ao trabalho que estava sendo
proposto. Metodologia: Trata-se de um Relato de Experiência, no qual teve como local de atuação
uma Unidade de Saúde e em uma Escola localizadas no Bairro do Altiplano, situado no município
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de João Pessoa - PB. Os públicos alvos foram: a demanda espontânea da USF e os alunos da escola
na faixa etária de 9 a 15 anos onde foram desenvolvidas atividades educativas lúdico – reflexivas
pautadas nos cinco princípios de Paulo Freire (Saber Ouvir; Desmontar Visão Magica,
Aprender/Estar com o outro; Assumir a ingenuidade do educando; Viver Pacientemente
Impaciente). O período de encontro para as práticas foram os dias 12/09/16, 03/10/16, 17/10/16 e
24/10/16.Ademais, para a coleta de dados sucederam- se: Rodas de conversa, na Sala de Espera da
USF, as quais constituem uma política integrativa que proporciona aos participantes a possibilidade
de expressar suas impressões, conceitos, opiniões e concepções sobre o tema proposto, bem como
permite abordar de maneira reflexiva as manifestações apontadas pelo grupo (MELO; CRUZ,
2014); na Escola, por sua vez, as atividades foram desenvolvidas de maneira lúdico-educativas
através de dinâmicas que corroboraram com um maior aprendizado devido ao grande envolvimento
entre os participantes, uma atividade que incentiva a criatividade e proporciona uma visão ampliada
do assunto abordado, portanto é um laboratório de experiências, que gera e concretiza
conhecimento (MARTINS, 2013). Análise e discussão dos resultados: A primeira ação educativa
do dia 12/09/16 realizada, teve como temática uma Discussão sobre Hipertensão e Diabetes, sendo
o público alvo dessa atividade os usuários da sala de espera da USF sendo realizado uma roda de
conversa e, com o auxílio de perguntas e respostas, expomos a repercussão da Hipertensão e
Diabetes para a saúde. O resultado dessa experiência propiciou riquezas de aprendizagens mútuas,
pois como elucida o educador Paulo Freire em seu livro “Pedagogia da Autonomia” (1996) a
aprendizagem pedagógica precisa ser dialógica na qual parte da problematização da realidade dos
educandos a fim de produzir uma real consolidação do conhecimento. É válido pontuar que também
aferimos a pressão arterial da demanda espontânea da Sala de Espera, com o uso do Estetoscópio e
Esfigmomanômetro, o que tornou possível um maior vínculo com os usuários deixando-os
confortáveis com a nossa presença. Por isso, ao fim do projeto educativo desenvolvido, constatamos
que foi de suma importância o diálogo desenvolvido com os usuários, o “saber ouvir” como elucida
Paulo Freire em seu Primeiro Princípio, promovendo não só a troca de conhecimento, como foi
possível fomentar a humanização no atendimento.Em um segundo momento, realizamos uma
atividade educativa de cunho lúdico-reflexivo com os alunos da Escola acerca do tema
“Sexualidade”, escolhido em consonância com a equipe da coordenação, por tratar-se de uma
questão latente na adolescência e, consequentemente, necessária de ser abordada com um viés
instrutivo. O público alvo dessa ação foram alunos do quarto e quinto ano da escola, numa faixa
etária de 10 a 14 anos. Foram elencados como objetivos específicos os seguintes pontos:
esclarecimento de dúvidas sobre a sexualidade na adolescência e a importância do uso de
preservativos. Para a referida abordagem foi utilizada a técnica baseada na troca de informações por
meio de dinâmicas (lúdico/educativa) com os alunos através do auxílio de perguntas e respostas
referentes ao tema. Percebeu-se que essa técnica é facilitadora da interação entre a equipe
realizadora da ação e o publico alvo, umas vez que este tem a oportunidade de discutir mais
facilmente. Em relação ao conteúdo programático foi debatido acerca de sexualidade no âmbito de
seus conflitos sexuais na adolescência, riscos e doenças (DSTs) e gravidez na adolescência.
Segundo Beisiegel, a pedagogia proposta por Freire é fundamentada numa antropologia filosófica
dialética cuja meta é o engajamento do indivíduo na luta por transformações sociais (BEISIEGEL,
1979). Sendo assim, para Freire, a base da pedagogia é o diálogo. A relação pedagógica necessita
ser, acima de tudo, uma relação dialógica.O Projeto educativo atuou na USF, no segundo dia de
prática (03/10/16) com o objetivo de fomentar os cuidados com medicação a partir do uso racional e
acondicionamento com ênfase na automedicação. O público alvo desta Atividade Educativa foram
os usurários, utilizando como técnicas para abordagem temática uma roda de conversa com
informações crítico - reflexivas sobre o tema em questão e, além disso, foi possível sanar dúvidas
dos usuários que estavam no local. Para atrair a atenção na sala de espera, utilizamos recursos
materiais, como distribuição de panfletos educativos, plotagem conforme o conteúdo apresentado e
um remédio ilustrativo para, de modo lúdico, integrar os percalços da automedicação. Quanto ao
conteúdo programático, percebemos que a automedicação é um ato bastante difundido, uma vez que
uma série de medicamentos é disponível em farmácias não necessitando de receita médica para a
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venda. Embora a automedicação seja uma ação de responsabilidade do indivíduo, é de suma
importância à atuação de profissionais de saúde com o intuito de instruir os mesmos acerca dos
impasses dessa prática. Como visa a Política Nacional de Automedicação (PNM), aprovada pela
Portaria 3.916/98, que tem como propósito “garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade
dos medicamentos, a promoção racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais”.
Após a realização da Atividade Educativa exposta, observou-se que os usuários se sentiram
acolhidos e satisfeitos pela escuta qualificada, posto que através da entrega de folhas em branco os
usuários dissertaram sobre sua visão diante da temática trabalhada e enfatizaram positivamente a
didática do nosso projeto educativo.No quarto dia de prática (24/10/16), a ação educativa teve como
objetivo principal fomentar a prevenção do Câncer de Mama ocorreu fazendo parte da programação
do movimento “Outubro Rosa” da USF, e teve como publico alvo os usuários. Os objetivos
específicos versaram sobre os seguintes temas: esclarecimento de dúvidas sobre o câncer de mama,
fatores de risco, manifestações clínicas, prevenção e detecção precoce foram instruir os usuários
presentes sobre a importância da realização da mamografia anualmente, bem como do autoexame, e
quesitos relevantes, como fatores de risco, forma de prevenção e diagnostico. Para a realização da
ação em foco, foram utilizados instrumentos, como panfletos explicativos e imagens indicando a
maneira correta de realização do autoexame presente em um banner. Ademais, para melhor
absorção dos usuários acerca do assunto abordado, foi realizada uma dinâmica, na qual a equipe
apresentava frases e os usuários, a partir de plaquinhas escritas “mito” ou “verdade”, expressava o
que achavam sobre as afirmativas. Isso propiciou uma maior interação entre a equipe e o usuário
sendo notório o êxito da atividade proposta, uma vez que os usuários se mostraram bastante
participativos. Esse estreitamento da relação entre o educador, no caso os estudantes de medicina, e
os educandos é fundamental para eliminar a visão de que quem esta passando o conhecimento é
uma entidade superior. No pensamento de Paulo Freire o aluno não é um depósito que deve ser
preenchido pelo professor, cada um, juntos pode aprender e descobrir novas dimensões e
possibilidades na realidade da vida, pois o educador é somente o mediador no processo de ensinoaprendizagem e aprende junto com seu aluno (FREIRE, 1979, p.72).De fato, foi possível alcançar
êxito na realização desse projeto, uma vez que os usuários presentes se mostraram, ao final da ação,
mais entendidos acerca do assunto e satisfeitos com a forma de abordagem utilizada, como eles
mesmos referiram. Ao fim desse encontro, foi servido um lanche aos usuários, como forma também
de despedida da esquipe da USF. Conclusões: O estudo em questão foi de suma importância
enquanto acadêmicos de Medicina, visto que a Educação em Saúde é uma ferramenta
imprescindível aos profissionais de Saúde e, sem dúvidas, as Atividades Educativas realizadas nos
tornaram cientes da relevância dessa prática para a consolidação dos princípios que regem o
Sistema Único de Saúde (SUS). Para a formação e condução de grupos de educação para a saúde há
a necessidade de uma coordenação, realizada de forma sistemática, visto que a equipe não se faz
apenas pela convivência de trabalhadores em um mesmo estabelecimento de saúde, carece de ser
construída e entendida como uma estrutura em permanente modificação. Concomitante a isso, era
perceptível o entusiasmo dos usuários, abertos ao diálogo e à troca em ambiente coletivo, onde
pairavam a coesão grupal e a possibilidade de identificarem-se mutuamente. Isso porque as
atividades permitem uma aproximação e interação do profissional com a demanda espontânea,
proporcionando um trabalho de educação nos níveis de promoção de saúde e prevenção de agravos,
sendo que muitas dúvidas da população são esclarecidas neste contato. Ao final das sessões grupais
foi elaborado um material educativo voltado à promoção da saúde dos usuários, que avaliaram
quanto à facilidade de compreensão e relevância do conteúdo descrito. É interessante notar que
mesmo sabendo da importância e eficácia da educação em saúde, na prática ainda não há uma
verdadeira avaliação das mudanças ocasionadas na vida das pessoas envolvidas em todo o processo
educativo. Esta experiência comprovou que de fato, a educação em saúde é primordial para a
reflexão e transformação de comportamento na vida dos indivíduos. Destarte, o objetivo central do
trabalho foi alcançado, uma vez que em cada prática observamos nitidamente o diálogo entre o
saber científico e o saber popular sendo formados; e é justamente esse o papel dos educadores
populares: promover o fortalecimento das classes populares como sujeitos de produção e
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comunicação de saberes próprios, visando à transformação social. Assim sendo, a educação em
saúde precisa ser metodicamente planejada, logo proporciona medidas comportamentais para
alcançar um em eficácia intencional sobre a própria saúde. O médico, enquanto profissional de
saúde, precisa ser capaz de identificar os níveis de suas ações no processo educativo, colocando-se
como educador justamente pela ação recíproca da reflexão das pessoas, entendendo que ele não é o
“dono” do saber e sim um cooperador e partícipe deste processo transformador.
Descritores: Educação em saúde, conscientização, desenvolvimento da comunidade.
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ATIVIDADES LABORAIS COM EXPOSIÇÃO SOLAR INTENSA E
MELANOMA: HISTOPATOLOGIA E REVISÃO LITERÁRIA
Áfia Regina da Silva Gouveia1
Anna Beatriz Temoteo Delgado2
Jorge Luiz Cavalcanti Filho3
Juliana Machado Amorim4

Introdução: Melanomas são tumores malignos originados a partir de melanócitos, ocorrendo
preferencialmente na pele. É um tipo agressivo de câncer deste sítio devido à sua capacidade de
metástase, gerando altas taxas de morbimortalidade, e sendo responsável por 75% das mortes
causadas por câncer de pele (Rodríguez-Cerdeira et al., 2017; Nahar et al., 2016). Cerca de 86% dos
melanomas malignos estão associados à exposição a radiação ultravioleta emitida pelo sol (Parkin
et al., 2011). Em torno de 90% dos cânceres de pele são evitáveis, uma vez que a exposição solar é
fator de risco fundamental. Trabalhadores expostos ao sol, como trabalhadores rurais, agentes
comunitários de saúde e entregador de correspondências, estão mais vulneráveis do que os demais
grupos, devido à exposição regular e prolongada à radiação ultravioleta. A dose à qual trabalhadores
que exercem sua função a céu aberto estão expostos chega a ser cerca de 6 a 8 vezes maior do que o
recomendado pelos especialistas (Pereira, 2017). É importante o rastreio precoce do câncer de pele,
particularmente do melanoma, potencializando o emprego de um tratamento mais efetivo. Médicos
generalistas ou dermatologistas podem realizar uma avaliação parcial ou completa do paciente em
busca de lesões suspeitas para biópsia (Wernli et al. 2016). Se detectado precocemente, com
tratamento cirúrgico, possibilita-se sobrevida superior a 90%, em cinco anos, enquanto após o
desenvolvimento de metástase, gira em torno de 6 a 9 meses a sobrevida média (Houghton e Polsky,
2002). Uma série de genes, fatores epigenéticos e micro-ambientais estão envolvidos nesse processo
via regulação e manutenção do equilíbrio, entre a proliferação das células-tronco melanocíticas, e
sua diferenciação em melanócitos. Desregulação nesse equilíbrio pode gerar bloqueio ou estímulo
de função de genes implicados no controle e regulação da progressão do ciclo celular e/ou
diferenciação, resultando na iniciação e progressão do melanoma (Regad, 2013). Como forma de
proteção contra esses danos, estão disponíveis no mercado os fotoprotetores, que quanto maior o
Fator de Proteção Solar (FPS), maior o tempo de exposição solar sem que seja formada lesão
cutânea eritematosa (Pereira, 2017). Entre os fatores associados ao desenvolvimento do melanoma,
tem-se ainda, além da exposição à radiação ultravioleta, os tipos 1 e 2 de Fitzpatrick, alguns novos
melanocíticos, história familiar ou pessoal de melanoma, genodermatoses, imunossupressão e
história pessoal de câncer cutâneo não melanoma (Garbe e Bauer, 2012). No Brasil, nos últimos 20
anos, o melanoma maligno da pele, teve uma mortalidade crescente em indivíduos com mais que 40
anos de idade, caucasianos e pardos, com escolaridade entre 1 e 7 anos, e casados, representando
estes cerca de 55% dos óbitos pela síndrome no período de tempo indicado. Não foi apresentada
diferença significativa entre homens e mulheres, estando a maior parte dos óbitos concentrados nas
regiões Sudeste e Sul (DATASUS, 2017). Dada a importância dessa entidade nosológica no sistema
de saúde, em especial para indivíduos que possuem atividades laborais com intensa exposição solar,
este estudo objetivou evidenciar os pontos mais relevantes sobre o tema, com enfoque na análise
histopatológica. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão de literatura na modalidade revisão
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narrativa. A busca foi desenvolvida nas bases de dados eletrônicas PubMed, SciELO e Google
Acadêmico, realizada no segundo semestre de 2017, a partir dos descritores “melanoma maligno”,
“malignant melanoma”, “melanoma skin cancer”, “melanoma” and “prognóstico”. Como critério de
inclusão considerou-se ser artigo na íntegra. A partir da seleção dos títulos foram selecionados os
artigos que abordavam a temática do estudo. Resultados e discussão: Para a interpretação da pele
anormal, é necessário compreender a histologia da pele normal. A epiderme é constituída por um
epitélio estratificado pavimentoso queratinizado que possui queratinócitos em grande parte de sua
composição e uma menor população de células dendríticas, melanócitos, células de Langerhans e
células de Merkel. Os queratinócitos da epiderme constituem quatro camadas distintas: córnea,
granulosa, espinhosa e basal. A camada córnea é a mais superficial, com 0-15 µm de profundidade,
onde os queratinócitos se encontram achatados e anucleados. A camada granulosa possui de 10-20
µm de profundidade, possuindo queratinócitos poligonais contendo grânulos de querato-hialina no
citoplasma e um núcleo grande e oval. A camada espinhosa se encontra aproximadamente 20-100
µm de profundidade, possuindo cerca de 5 a 10 queratinócitos em sua espessura com formato
poligonal, achatando-se em direção a superfície (Rito e Pineiro-Maceira, 2009). A camada basal
situa-se em torno de 40-130 µm de profundidade a partir da superfície, contém células-tronco e
apresenta intensa atividade mitótica devido à constante renovação epitelial, sendo composta por
apenas uma fileira de queratinócitos colunares basófilos, contendo melanócitos distribuídos de
forma regular. O ponto de encontro entre a epiderme e a derme é denominado junção dermoepidérmica, composto pelas papilas dérmicas, projeções da derme que se encaixam em reentrâncias
da epiderme, as cristas epidérmicas. A derme é o tecido conjuntivo que apoia a epiderme e une a
pele ao tecido subcutâneo, sendo composta por vasos sanguíneos, células inflamatórias e
fibroblastos envolvidos por fibras de colágenos e elastina. Além da derme papilar, caracteriza-se
também a derme reticular que se encontra situada entre o plexo sanguíneo superficial e o
subcutâneo (Junqueira e Carneiro, 2013). É nesse tecido que mais ocorre o melanoma maligno. Há
duas fases de evolução para o melanoma tipo disseminante superficial, são as etapas de crescimento
radial e vertical. Essa primeira fase geralmente se apresenta exclusivamente na epiderme, todavia
ocorrem, raramente, ampliações em pontos específicos que acometem a derme papilar. Observa-se
microscopicamente, nessa fase da neoplasia, melanócitos com crescimento individual, no interior da
epiderme, uma proliferação mitótica de células cancerígenas, em todas as direções (em
profundidade, altura e periferia) e na forma de aglomerados arredondados (ninhos) de dimensões
irregulares na transição dermo-epidérmica. No entanto, não há ninho que cresça prioritariamente
sobre outro. A segunda fase, ocorre em cerca de 1 a 2 anos depois do início de formação da lesão, é
uma progressão da primeira. Esta, pode gerar metástases ao formar êmbolos angio-linfáticos. A
partir da corrente sanguínea, a metástase pode invadir qualquer órgão, um fato incomum quando se
compara a outras neoplasias, em que a maioria, prioritariamente, apresentam tropismo para alguns
órgãos, como fígado e pulmão. Nesta, poderá ser observado à microscopia um nódulo esférico
distinto em que apresentam um foco tumoral com dimensão claramente superior a outro foco, e uma
infiltração de vários linfócitos em volta das células tumorais como satélites. Já o melanoma nodular,
despreza a fase radial, apresentando-se, já em seu início, o estágio de crescimento vertical. Há
alguns tipos de melanoma que acometem pessoas específicas, como a sarda melanótica de
Hutchinson (melanoma lentigo maligno), que acomete quase somente pessoas com a pele clara, e o
melanoma acral lentiginoso, que, ao contrário do anterior, acomete pessoas de pele escura. Ao
entrar na fase vertical, o prognóstico do paciente depende, principalmente, da espessura do tumor,
que se expressa como o item prognóstico mais significativo dentre todos. Baseando-se para uma
média em que uma espessura do tumor menor que 0,76mm, há 96% de chance de sobrevida após 10
anos de tratamento definitivo do melanoma primário. Quando for maior que 3,60 mm, há uma
porcentagem de sobrevida de 29% após esse mesmo período de tratamento. A taxa mitótica
dérmica, é outro fator de prognóstico, em que quanto maior a taxa, menor a sobrevida do paciente.
Apresentando uma taxa mitótica zero, há 99% de possibilidade de uma sobrevida em 5 anos, porém
6 mitoses por milímetro quadrado já significam 68% de sobrevida, ou seja, uma diminuição
considerável. Outros fatores prognósticos são: resposta linfocítica, localização, sexo, regressão e
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ulceração, além dos níveis de invasão e estágio. Os marcadores tumorais imuno-histoquímicos são
antígenos que guiam a real origem de neoplasias. No caso do melanoma, os principais marcadores
para sua identificação são: a proteína S-100, os anticorpos HMB-45 e MART-1. A maioria dos
carcinomas são positivos para as citoqueratinas, diferentemente do melanoma (RUBIN et al., 2005).
O melanoma pode iniciar em outras partes do corpo, como vulva e globo ocular. Neste, pode
ocorrer o melanoma uveal, um tumor maligno intra-ocular primário, que pode acometer a íris, corpo
ciliar e coróide, por possuírem grânulos de melanócitos em suas estruturas. Estes raramente podem
expressar consequências de prognóstico muito ruim, formando grandes massas dolorosas de aspecto
inflamatório e eritematoso (ROHRBACHER et al., 2016). A profissão e a cor da pele são fatores de
risco importantes no que concerne ao câncer de pele, além de que quanto mais os indivíduos são
submetidos a radiação solar diariamente nos picos de irradiação, o processo de fotoenvelhecimento
da pele e dos processos neoplásicos são acelerados (Souza et al, 2016). Segundo a Sociedade
Brasileira de Dermatologia (SBD), a exposição solar deve ser evitada das 10h às 15h, dependendo
da época do ano, bem como do local. Recomenda-se que no Nordeste, o horário se dê a partir 9h.
Os filtros solares devem ter, no mínimo, FPS 30 e proteção UVA de, pelo menos, 10. No entanto,
para trabalhadores que ficam ao ar livre e expostos por muitas horas, o ideal é utilizar FPS≥50
(Pereira, 2016). Diferenciar os tipos de lesões de pele é de extrema relevância para a identificação
do melanoma, já que potencial de mortalidade é elevado caso a remoção não seja realizada de forma
precoce (Cezar-Vaz et al, 2015). Considerações finais: Diante do exposto, múltiplos fatores
interferem na determinação do prognóstico da doença, sobretudo as várias características
histológicas da lesão. O melanoma possui incidência crescente tanto na população brasileira quanto
na mundial. Embora seja o menos frequente entre os principais carcinomas de pele, possui
relevância em virtude da alta morbidade e mortalidade, logo, a identificação dos estágios iniciais
exerce grande impacto nas reduções dessas taxas. Nessa perspectiva, são necessárias abordagens de
programas de prevenção primária, voltados principalmente para a educação pública acerca dos
fatores desencadeantes, especialmente em grupos vulneráveis, enfocando a importância da
fotoproteção para evitar o surgimento da neoplasia, além de enfatizar a influência do diagnóstico
precoce, por meio de rastreamento efetivo e eficaz, no prognóstico da enfermidade.
Descritores: melanoma maligno; histopatologia; saúde do trabalhador.
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AUTOMEDICAÇÃO E OS RISCOS À SAÚDE
Danielle Arrais de Lavor Monteiro
Inna Laís Cronemberger Marques
José Vinícius Silva Bezerra
Klenia Felix de Oliveira Bezerra

Introdução: A automedicação, fenômeno corriqueiro na atualidade, é caracterizada como a
utilização de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas, para
tratamento de doenças cujos sintomas são percebidos pelo usuário, sem avaliação prévia de um
profissional de saúde. O impacto do uso inadequado de medicamentos na sociedade representa
várias facetas, acarretando o agravamento de diversas patologias. Tal prática não é encontrada
somente entre a população leiga e sem informações, visto que também é bastante difundida no meio
profissional, principalmente na área da saúde, sendo enfermeiros, médicos e psicólogos os
profissionais mais vulneráveis à dependência de inúmeros medicamentos, pela facilidade na
obtenção dos mesmos em seu meio de trabalho (1). A exorbitante propaganda de diversas indústrias
farmacêuticas, a dificuldade de se conseguir uma ajuda médica de qualidade, a falta de pautas
educacionais a respeito dos efeitos colaterais muitas vezes irreparáveis, vão surgir como causas
eloquentes para a ocorrência dessa prática exacerbada da automedicação por diversos indivíduos de
uma maneira abrangente (2). Além dos fatores mencionados, ocorre também a utilização
inadequada e a prescrição indevida de medicamentos que podem tornar difícil a detecção de
doenças. As complicações da automedicação podem ser vistas ao longo dos anos, implicando
consequências danosas aos usuários dessa pratica (3). O referido estudo faz-se importante pois,
além de avaliar e identificar os riscos da automedicação nos indivíduos, promove um maior
entendimento acerca dos efeitos colaterais e danosos do consumo excessivo de inúmeros
medicamentos disponíveis no mercado. Não obstante, busca-se promover uma maior
conscientização sobre a necessidade no controle das prescrições e vendas para o uso
medicamentoso, visando a diminuição dessa prática tão difundida no meio sócio-profissional. Para
tanto, foram identificados na literatura atual os riscos da automedicação em decorrência do uso
indiscriminado de antibacterianos, anti-inflamatórios e analgésicos em todas as faixas etárias, sexo e
classe social. Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura de caráter exploratório,
documental e descritivo que objetiva responder a seguinte indagação: “Quais os principais riscos
que a automedicação pode acarretar para a saúde do indivíduo?”. A busca pelas fontes partiu da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), do Google Acadêmico e de livros, onde foram selecionadas
informações pertinentes ao tema abordado. Análise e discussão dos resultados: A maior parte dos
comportamentos de uma sociedade está, intrinsecamente, relacionada à sua cultura e assim acontece
com o ato de automedicar-se, sendo uma prática cosmopolita, portanto, realizada por toda a
população, desde o leigo até o enfermeiro ou médico (1). A familiarização com diversos
medicamentos e seus efeitos, bem como o acesso fácil e exposição frequente dos profissionais da
área de saúde aos fármacos, deve ser o fator mais preponderante para a automedicação nessa classe.
Dentro da classe médica, os anestesiologistas representam o maior percentual dos profissionais
dependentes químicos, embora correspondam a uma pequena parcela dos médicos especialistas,
mas a prevalência do uso de substâncias psicoativas entre médicos assemelha-se à da população em
geral, demonstrando o quão alta é essa prática (4). O uso abusivo de psicotrópicos pode levar a um
desempenho desfavorável do profissional, que apresentará baixo rendimento, altos índices de
absenteísmo, convivência difícil e desconforto no ambiente laboral, além de tornar-se sujeito a erros
iatrogênicos (5). Somado a isso, existem ainda dois fatores de total relevância no que diz respeito
aos anestesistas: acesso facilitado a substâncias com alto poder de causar dependência e o hábito da
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automedicação para lidar com insônia, ansiedade e dor física (4). Entre os profissionais de saúde, os
enfermeiros são a segunda classe onde essa prática é bem prevalente. Um dos principais fatores que
justificam isso, sobretudo com drogas psicotrópicas, é o acesso restrito ao conhecimento dessas
drogas e suas pecualiaridades, tais como síndrome de abstinência, tolerância e overdose. Além
disso, o contato constante dos profissionais de enfermagem com os pacientes é estressante e
extenuante, o que contribui ainda mais para a prática da automedicação (5). Os motivos que mais
levam à automedicação são conhecimento da sua patologia, da ação dos medicamentos e alívio
rápido dos sintomas apresentados, mostrando que a relação com o ambiente hospitalar tem forte
influência na automedicação, pois aparentemente proporciona uma segurança pessoal para realizar
tal ato (1). Estudos mostraram que as mulheres que mais se automedicam estão na faixa etária
potencialmente fértil dos 16 aos 45 anos e, como consequência, o número de fetos nascidos mortos
por malformações congênitas relacionadas ao uso de medicametos aumentou. Por nenhum
medicamento ser isento de toxicidade materna ou fetal, podendo ser teratogênico e ocasionar
abortamento, morte ou malformações congênitas, a medicalização irracional em nutrizes deve ser
considerada problema de saúde pública (6). Acerca dessa problemática da automedicação, há
algumas classes de drogas que são mais utilizadas, entre as quais estão os analgésicos/antipiréticos,
anti-inflamatórios não esteroidais e antibióticos. Com relação ao uso de analgésicos opióides,
utilizados consciente ou inconscientemente para alívio de sintomas de dor física autônoma e
sintomas psicológicos decorrentes de eventos traumáticos ou estressantes, há uma parcela de
indivíduos que utiliza essas drogas para fins alheios ao alívio da dor, ou seja, na busca de sensações.
Desta forma, grande parte dos jovens que se automedicam com opióides apresentam alterações
comportamentais, como sintomas somáticos e ansiedade ou depressão (7). Além dos prejuízos que o
uso indevido desse fármaco traz isoladamente, há situações ainda mais prejudiciais e de alta
gravidade quando usado em associação com outras drogas. A utilização de opióides com outros
depressores do sistema nervoso, como os benzodiazepínicos, por exemplo, eleva significativamente
o risco de óbito por overdose. Outra associação de opióides, que por vezes é subestimada, é a
contribuição do uso simultâneo de álcool à elevação da incidência de morbimortalidade,
acarretando o aumento e/ou prolongamento da depressão respiratória decorrente do uso dessas
drogas, mesmo quando o fármaco é utilizado de forma correta (8). Além disso, estudos afirmam que
usuários persistentes e de longo prazo de automedicação com opióides são mais propensos a
desenvolverem pensamentos suicidas se comparados com aqueles indivíduos que nunca fizeram uso
destes fármacos, bem como o aumento da incidência de transtorno de humor e ansiedade (9). Outra
classe de drogas que merece atenção pelo seu uso abusivo são os anti-inflamatórios anti esteróides
(AINES), sendo uma classe heterogênea de fármacos e, por isso, são utilizados para diversos fins,
tais como: tratamento de inflamação, dor, edema, osteoartrites, artrite reumatóide e distúrbios
músculo-esqueléticos. Pelo seu mecanismo de ação sobre as ciclo-oxigenases, resultam em diversas
respostas orgânicas, podendo gerar efeitos deletérios na mucosa gastrointestinal, cardiovasculares,
renais e cérebro-vasculares (10). As reações mais comuns do uso de AINEs são as relacionados ao
trato gastrointestinal (TGI), podendo levar a formação de úlceras pépticas e da mucosa, dispepsia,
dor gástrica grave e sangramento, que resultam em muitas falhas de tratamento, especialmente com
o ibuprofeno. Na pediatria, os anti-inflamatórios também são amplamente utilizados e responsáveis
por reações de hipersensibilidade, cuja mais comum é a interação cruzada. Os medicamentos mais
envolvidos nas RH são o paracetamol e o ibuprofeno, corroborando uma grande relação deste com o
aparecimento de efeitos adversos, principalmente sintomas cutâneos e respiratórios (11). Além
disso, o uso dos AINEs é preocupante em gestantes, principalmente no primeiro trimestre, pois boa
parte deles é classificada como risco C pela Food and Drug Administration (FDA) (6). A terceira
classe de enfoque são os antibióticos, visto que há uma crença popular em associar a maioria das
infecções às bactérias, sendo este um dos principais fatores que influenciam o uso indiscriminado
desses medicamentos, contribuindo para a resistência dos microorgranismos aos antibióticos, maior
problema da antibioticoterapia (12). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 50%
das prescrições de antibióticos são inapropriadas e um estudo informa que dois terços dos
antibióticos são comprados sem receita médica, ratificando a relação entre uso indiscriminado e
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resistência bacteriana. Além dessa resistência, o uso inadequado dos antimicrobianos está envolvido
com o agravo dos sintomas de algumas gastropatias, como a inflamação aguda ou crônica da
mucosa gástrica causadas pela Helicobacter pylori (13). No público infantil essa realidade não é
diferente e estimativas mostram que as crianças consomem em média dois antibióticos ao ano para
tratar afecções nas quais essa terapia poderia ser facilmente evitada, já que a maioria são quadros
autolimitados de infecções de vias aéreas superiores, causadas mais comumente por vírus (14).
Conclusões: O estudo conclui que a automedicação é uma prática comum nas diversas classes
sociais, em países desenvolvidos ou em desenvolvimento e nas diferentes faixas etárias. O acesso
livre à maioria dos medicamentos, influenciado massivamente pela dificuldade de acesso à saúde de
qualidade, é um dos principais fatores contribuintes para manter essa prática, e como consequência,
os efeitos colaterais. Diante dos riscos expostos pelo uso indiscrimado de medicamentos, como
alterações gastrointestinais, comportamentais, intoxicação e/ou overdose medicamentosa e cepas
bacterianas resistentes, é importante levar em consideração o binômio risco/benefício diante da
terapia medicamentosa. Sendo, portanto, um grave problema de saúde pública, é de
responsabilidade dos profissionais e acadêmicos da área de saúde a realização de intervenções
socioeducativas que promovam a compreensão da temática automedicação, com o intuito de obter
soluções mais eficazes, reconhecendo a heterogeneidade e os riscos individuais desta prática.
Descritores: automedicação, análise de consequências, anti-inflamatórios, antibacterianos e
analgésicos.
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INTERVENÇÃO DA GAMETERAPIA
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Introdução: A Organização Mundial da Saúde define Acidente Vascular Encefálico (AVE) como
um episódio de início rápido e abrupto, de origem vascular, que reflete em uma perturbação focal
ou generalizada da função encefálica, excluindo deficiências isoladas e persistindo por mais de 24
horas. Seu diagnóstico é confirmado por exames clínicos, tomografia computadorizada e
ressonância magnética. O AVE pode ser dividido em dois tipos: AVE isquêmico, mais comum,
afetando cerca de 80% dos indivíduos acometidos pelo AVE, e o AVE hemorrágico. As lesões
envolvendo o sistema nervoso central, a exemplo dos pacientes acometidos de AVE, podem resultar
em alterações nas habilidades motoras e no equilíbrio corporal destes pacientes (MONTEIRO
JÚNIOR; SILVA, 2012). Após o episódio de um AVE, é essencial a fisioterapia durante o processo
de reabilitação, na tentativa de amenizar e recuperar o equilíbrio, reestabelecendo o máximo
possível o déficit funcional. Tecnologias da Realidade Virtual têm impulsionado o uso de diversos
jogos computadorizados com novas formas para o entretenimento. É o caso do Wii, um videogame
da Nintendo que por meio do uso de um controlador remoto “Wii mote” à base de sensores
capturam os movimentos e gestos dos jogadores durante o jogo (BURDEA et al., 2008). O uso da
reabilitação virtual é desenvolvido principalmente como uma ferramenta de aprendizagem motora
que envolve a constante autocorreção durante os exercícios propostos no tratamento, sendo
associada à observação de membros virtuais projetadas na tela de um televisor, facilitando um
processo complexo, envolvendo a reorganização funcional do indivíduo, contribuindo para a
recuperação funcional. E foi com base nesses conhecimentos que se realizou esse estudo com o
objetivo de estudar e avaliar o equilíbrio de pacientes acometidos por AVE após a intervenção da
gameterapia. Metodologia: A referida pesquisa caracterizou-se como clínica intervencionista de
caráter experimental, com abordagem de análise quantitativa dos dados. Ela foi desenvolvida na
clínica escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, em João Pessoa/PB e
teve uma amostra de 9 pacientes (corresponde a 30% do contingente de pacientes acometidos por
AVE na Clínica-Escola), de ambos os gêneros, possuindo o diagnóstico de AVE. Participaram da
pesquisa os pacientes que se enquadraram nos seguintes critérios de inclusão: tempo de AVE
inferior a 5 anos; ter pontuação igual ou superior a 17 no Mini-exame do Estado Mental (MEEN);
está entre a faixa etária entre 30 a 70 anos e não apresentar doenças degenerativas associadas e
concordar em participar da pesquisa através da assinatura do Termo de Comprometimento Livre e
Esclarecido. De início, os participantes foram avaliados através de uma ficha de avaliação
neurológica que contempla os dados referentes à identificação, variáveis sócio-demográficas,
alterações físico-funcionais, padrão de marcha, alterações neurológicas e instrumentos como o a
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escala de Ashworth Modificada, TUG, o MEEN, o TAF, Romberg e Romberg Sensibilizado, Escala
de Equilíbrio de Berg, Escala de Tinetti e o Índice de Barthel. Cabe citar que os testes TUG e TAF
serviram para realizar a triagem dos pacientes, pois eles deveriam ter equilíbrio para se manter em
ortostase na plataforma do Nintendo Wii. A avaliação do equilíbrio foi realizada antes e depois da
intervenção dos instrumentos próprios citados acima. A avaliação da capacidade funcional foi
realizada através da aplicação do índice de Barthel. Todos estes instrumentos foram aplicados na
forma de entrevista elaborada pela mesma pesquisadora, afim de evitar vieses. Ademais, para evitar
detrimento de respostas, a aplicação foi realizada de maneira isolada. Para o processamento,
armazenamento e análise dos dados, foi utilizado o programa estatístico SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences), versão 20.0. A estatística descritiva foi realizada usando-se medidas de
tendência central e dispersão (média, mediana e desvio padrão), resumidas na linha de base de
acordo com a faixa etária. Também foi realizado o Teste de Kolmogorov-Smirnov para verificação
da normalidade dos dados e os testes do qui-quadrado, Wilcoxon e t de Student para averiguar o
grau de significância estatística na evolução das variáveis entre os momentos da avaliação e
reavaliação. O nível de significância que foi considerado em toda análise foi p˂0,05. As
informações foram apresentadas na forma tabular e gráfica. O presente estudo teve aprovação do
Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba com CAAE de nº
51452015.2.0000.5178. O treinamento com o Nintendo Wii, foi realizado de maneira individual e
de forma independente, sendo ofertado o mínimo de assistência quando solicitada. Os jogos
utilizados (Ski Jump, Heading, Table Tilt, Penguin Slide e Balance Bubble) visam o treino dos
ajustes posturais ântero-posteriores e látero-laterais, assim como o controle do equilíbrio, através da
interação entre paciente e o jogo. Ambos os jogos exigiram que o indivíduo permanecesse em
bipedia sobre a plataforma Balance mantendo o equilíbrio. Foram realizados 10 atendimentos, com
frequência de 2 vezes por semana. Ao final da realização dos 10 atendimentos, foi aplicada uma
reavaliação com cada paciente, para a comparação dos instrumentos aplicados. Análise e discussão
dos resultados: Pela apreciação estatística relativa à caracterização dos pacientes, observa-se que,
em relação ao gênero (em %) dos pacientes, 88,90% (n=8) são do gênero feminino e 11,10% (n=1)
são do gênero masculino, com média de idade de 55,22 anos e desvio padrão de ±13,96. Tratandose do estado civil, 55,60% (n=5) são casados; 22,20% (n=2) são divorciados; 11,10% (n=1) são
viúvos e 11,10% (n=1) são solteiros. Quanto à escolaridade, 11,10% (n=1) apresenta o ensino
superior completo; 11,10% (n=1) apresenta o ensino superior incompleto; 33,30% (n=3) apresenta o
ensino médio completo; 22,20% (n=2) apresenta o ensino fundamental completo e 11,10% (n=1)
apresenta o ensino fundamental incompleto. Em relação ao tipo de AVE 77,80% (n=7) sofreu AVE
isquêmico e 22,20% (n=2) sofreu AVE hemorrágico. O tempo de lesão em que os pacientes
sofreram o AVE está sendo demonstrado em meses, com média de 48 meses e desvio padrão de
±16,11. Coincidindo com os nossos achados, Silva e Silva (2008), obtiveram em seu estudo uma
maior prevalência do gênero feminino, em 66% da amostra, demonstrando a possibilidade das
mulheres serem um grupo mais propenso a terem patologias cerebrovasculares. No entanto, alguns
estudos como o de Rodrigues et al., (2004), e Mazzola et al., (2007) apontam uma maior incidência
de AVE em pacientes do gênero masculino, com média de idade de 64 anos. Um estudo realizado
por Costa, Silva e Rocha (2011), a amostra predominantemente em relação ao estado civil era mais
prevalente o de casado com (57,8%). Já o nível de escolaridade foi o ensino fundamental (46,6%), e
com relação às características clínicas, o AVE Isquêmico com (86,7%) foi o mais prevalente, que é
citado como o mais frequente quando comparado ao hemorrágico, nos estudos realizados no Brasil
e em outros países (ZÉTOLA, 2001; DUNCAN et al., 2003; PIRES et al., 2004; RADANOVIC,
2005). Comparado com os valores médios obtidos nos testes funcionais de equilíbrio TAF e TUG
na avaliação e reavaliação, foi observado que houve uma melhora estatisticamente significativa,
onde o TAF apresentou um (p=0,001) e o TUG apresentou um (p=0,008). Já de maneira similar os
resultados de equilíbrio mostraram uma melhora estaticamente significativa da Escala de Berg onde
pode ser observado um (p<0,001) e na Escala de Tinetti um (p<0,001). Vale apontar que Sousa e
Sampaio (2009) já abordaram previamente essa melhora sugestiva de usuários de Wii na escala de
Tinetti e TUG devido ao maior grau de atividade física em relação aos demais videogames. Na
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análise realizada comparando as variáveis encontradas através dos instrumentos de avaliação do
equilíbrio feita antes e depois da intervenção, encontramos no Teste Romberg que 44,40% (n=4)
pacientes na reavaliação tiveram a reposta negativa no teste e, 55,60% (n=5) dos pacientes
permaneceram apresentando positividade no teste. Já o Teste de Romberg sensibilizado, 66,70%
(n=6) tiveram resposta negativa no teste e, 33,30% (n=3) dos pacientes apresentaram positividade
no teste. De acordo com Williams (2010), em seu estudo com utilizando o Wii Fit, concluiu a
diminuição das quedas tanto em idosos como em pacientes neurológicos, contribuindo para a
melhora do equilíbrio, tendo uma grande aceitação pelos pacientes. Esses jogos apresentam, nas
terapias um envolvimento com marcha, equilíbrio, coordenação e exercícios funcionais, tendo a
melhora significativa no equilíbrio. Em relação à média de todos os pacientes na realização dos
jogos no primeiro atendimento e sua evolução no último atendimento pudemos observar em que
todos os jogos teve evolução. Segundo um estudo realizado por Srivastava et al., (2009) Saposnik et
al., (2010) apontam sobre a tecnologia virtual como uma realidade emergente, fornecendo uma
variabilidade de benefícios para os aspectos da avaliação de recuperação, tratamento e investigação.
Após a 3ª sessão, nos jogos, os pacientes já eram capazes de controlar seu avatar de forma
visivelmente mais estável e segura durante todo o percurso, mostrando o seu desenvolvimento
notavelmente e com uma melhor adaptação, visando o próprio ajuste corporal e do controle do
equilíbrio. Dentre as sessões não houve intercorrências. Nas primeiras sessões, o paciente recebia
auxílio do terapeuta para correções posturais a fim de aperfeiçoar a sua adaptação aos jogos. Esse
estímulo foi sendo diminuído progressivamente até que o mesmo aprendesse o objetivo do jogo,
desta forma, o paciente terminou os atendimentos sem nenhum auxílio durante os jogos. Foi
observado que houve uma melhora significativa em relação ao equilíbrio, coordenação e força dos
pacientes com hemiparesia após treinamento com a utilização do Nintendo Wii. Considerações
finais: Os resultados obtidos no presente estudo apontaram que o treino de equilíbrio em pacientes
que sofreram AVE, sendo submetidos ao programa Nintendo Wii Fit, proporcionou resultados
significantes evidenciado pela melhora da resposta de todos os instrumentos de equilíbrio que foram
avaliados, abrindo mais caminhos como um recurso para o tratamento fisioterapêutico, sendo este
um recurso de forma interativa e lúdica, podendo assim proporcionar uma motivação a mais dos
pacientes nas sessões de fisioterapia. A reabilitação de maneira virtual produz mudanças
neuroplásticas no córtex, onde a repetição motora é capaz de produzir uma reorganização neural e
melhorar a aprendizagem motora. Certamente, são poucos estudos que comprovam isso, porém, esta
ferramenta de reabilitação tem se mostrado muito útil pelo fato de promover a motivação dos
pacientes em buscar de resultados através do biofeedback e, assim, permanecer no tratamento.
Sugere-se mais pesquisa com uma amostra e número de atendimentos maior, a fim de promover um
maior embasamento científico, para que esta se torne mais uma opção eficaz no tratamento de
pacientes neurológicos.
Descritores: Acidente Vascular Encefálico. Equilíbrio. Terapia de Exposição à Realidade Virtual.
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COMPARTILHANDO SABERES ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO
EM SAÚDE: INTERFACES DO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO EM MEDICINA
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Introdução: A atividade de educação em saúde vem ganhando cada dia mais espaço na atenção à
saúde primária. O formato e os temas são gerados a partir das reflexões críticas do trabalho das
equipes envolvidas no processo e das necessidades apresentadas pela clientela. No entanto, a
prioridade, o foco, está na família, em seu ambiente físico e social, o que possibilita às equipes uma
compreensão ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão além de
práticas curativas (RODRIGUES. et al., 2012). Neste sentido, é fundamental conhecer o espaço
físico e social, para melhor explorar o perfil epidemiológico e demográfico daquela população,
além de seu contexto histórico e cultural, obtendo uma educação voltada para a promoção,
prevenção e manutenção da saúde. A educação em saúde tem o papel de provocar nas pessoas
envolvidas o conflito, a oportunidade do pensamento e da reflexão acerca da cultura, crenças e de
inúmeros fatores que elas mesmas possam intervir, transformando o cenário em que vivem. Dentro
dessa perspectiva, destaca-se a contribuição dos atores envolvidos nesse processo de educação,
tanto para aqueles que contribuem com a formação, como aqueles que absorvem a informação.
Desvelar a importância da educação em saúde, como mecanismo de sensibilização e propagação do
conhecimento e de saúde, bem como da identificação das necessidades de uma população é
imprescindível para que ocorram mudanças de paradigmas no cuidado. Por isso, fez-se este estudo
com o objetivo de descrever as experiências vividas pelos acadêmicos do curso de medicina, nas
práticas de educação em saúde da Unidade de Saúde da Família (USF) Torre I. Metodologia: Tratase de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência vivenciado pelos discentes do curso de
medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba enquanto cursavam a disciplina de Atenção
à Saúde II, do 2° período, nos meses de agosto à outubro de 2014, na USF Torre I, que fica
localizada na cidade de João Pessoa/PB. O principal foco do estágio é a intervenção na realidade da
produção dos serviços de medicina, a partir do desenvolvimento de práticas em educação em saúde
para população usuária da área adstrita. Experiência: As atividades iniciaram com o conhecimento
da comunidade e unidade de saúde, onde os acadêmicos tiveram contato com alguns usuários e
funcionários. Foi realizada dinâmica de apresentação e exposição do projeto de pesquisa, para
sensibilização da população acerca da dieta saudável, cujo tema foi escolhido pelos usuários
presentes. Tal temática tem sua importância nas ações primárias de saúde e está inserida no Plano
Nacional de Saúde, através da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, com o propósito de
garantir a qualidade dos alimentos colocados em consumo, à promoção de práticas alimentares
saudáveis e a prevenção e o controle de distúrbios nutricionais5 (BRASIL, 2012). Ocorreram mais
quatro encontros téorico-práticos, nos meses de agosto a setembro. Os usuários abordados
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compunham a demanda espontânea daquela unidade e as dinâmicas foram realizadas na sala de
espera. Durante as visitas, foi evitado o discurso unilateral a fim de prover maior participação. Os
temas trabalhados surgiram a partir da demanda da própria comunidade e abordavam os seguintes
eixos: alimentação saudável; hipertensão arterial e diabetes; saúde da mulher; higiene pessoal e
acidentes domésticos. Todos os temas foram direcionados para a comunidade em geral, com
exceção do último, que foi direcionado aos pais e responsáveis de crianças da Creche Nossa
Senhora da Boa Esperança. Em relação à estrutura física, observou-se qualidade intermediária de
ambientação, visto que a divisão de ambientes não apresentava espaço próprio para atividade
educativa, onde esta era realizada na recepção, ou algumas vezes na área externa. Quanto aos
recursos humanos, a equipes de trabalho era composta por equipes básica de saúde da família
(médicos, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de saúde bucal, agente comunitário
de saúde), além do apoio administrativo, formado por auxiliar de limpeza, recepcionista e assistente
social. A área adstrita da unidade de saúde Torre I está dividida em oito microáreas que garantem
cobertura a aproximadamente 1.100 famílias. A partir do primeiro encontro, onde foi utilizada a
metodologia problematizadora para provocar a população na eleição dos temas quanto à
alimentação saudável, observou-se a necessidade de abrir espaço para outros subtemas: mitos
alimentares, dietas da moda, relação da alimentação com algumas patologias e orientações
nutricionais gerais. Tal situação corrobora com o estudo de Guerra e Prado (2010) que ressalta a
importância da utilização de metodologia problematizadora nas realizações de ações educativas em
saúde, para que o educador seja visto como sujeito ativo, inserido na realidade local e possa ser
instrumento de construção social. Neste interim foram confeccionados três modelos de
comunicação visual, para serem utilizados como estratégias de classificação alimentar. Cada
modelo tinha uma frase, que ao ser erguido, proporcionavam uma tomada de decisão. Diante da
apresentação de uma figura de alimento, o usuário deveria classificá-lo utilizando o devido modelo.
Foram observadas algumas fragilidades na execução desta atividade, mesmo sendo considerada
como uma prática de ensino-aprendizagem ativa. A alta incidência de usuários com patologias
relacionadas à má alimentação fez uma ligação direta com temas como diabetes e hipertensão. Para
esses grupos de cuidado, foram elaboradas outras metodologias de atuação, a exemplo das rodas de
conversa, em decorrência da longitudinalidade. Segundo Gomes e Merhy (2011) as rodas de
conversa ampliam o diálogo, ao passo que agregam indivíduos de mesma faixa etária ou mesma
patologia para que compartilhem suas dúvidas e angústias e conquistem maior qualidade de vida
com o adequado manejo de sua doença. As temáticas abordadas nas rodas de conversa foram à
fisiopatologia, complicações, fatores de risco e tratamento do diabetes e hipertensão. Para esta
atividade foram usadas placas vermelhas e verdes para observar o nível de conhecimento do usuário
sobre cada área, bem como o nível de satisfação. Quando o usuário discordava do tema erguia a
placa vermelha, ao passo que a placa verde só era erguida quando conhecia e/ou concordava com o
tema. Após a dinâmica, os usuários ficavam livres para o diálogo. Observou-se que todas as ações
realizadas, a que teve menor troca de conhecimentos entre usuários e alunos/profissionais foi a roda
de conversas, devido à complexidade do tema, ao número reduzido e a falta de interesse dos
usuários presentes naquele dia. Neste processo há diversos fatores que podem provocar
interferência: compreensão do problema e das formas de abordá-lo; confiança nas próprias
habilidades e rede de suporte ou condições objetivas de seguir as orientações. Nesse sentido a
autonomia representa um entrave no processo de promoção da saúde, visto que tem como fato
concordar que as pessoas possuem a liberdade de colocar ou não em prática, desde que não coloque
em risco a liberdade dos outros (GOMES; MERHY, 2011). O segundo tema abordado na equipe foi
a Saúde da Mulher, com enfoque em câncer de colo de útero e câncer de mama. Em relação ao
câncer de colo de útero foram abordados causas, sinais, sintomas e prevenções, bem como a
importância da realização do exame Papanicolau. Para a sensibilização em relação ao exame do
citopatológico e câncer de mama foram utilizadas como metodologia a dramatização. Segundo
Silva, Cabral Junior e Vasconcelos (2010) a intervenção educativa por meio dessa estratégia
possibilita realização de um trabalho educativo preventivo, permeado por uma linguagem clara e
acessível sobre promoção, proteção, recuperação da saúde e prevenção de danos à integridade da
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saúde. Após a utilização da estratégia de dramatização na educação em saúde, surgiu a necessidade
de abrir um espaço de troca de experiências entre usuários, educadores e profissionais de saúde.
Observou-se então, que tal ação educativa demonstrou ainda maior eficiência e produtividade
quando comparada as demais em atividades. A metodologia e a temática utilizadas para sensibilizar
o grupo de crianças da creche e os pais foi a roda de conversa associada à dinâmica. As atividades
envolviam pais e filhos, onde o primeiro, mostrava aos responsáveis cartazes ilustrativos de figuras
com advertências, materiais cortantes, além de situações que pudessem apresentar riscos de
sufocamento, queimaduras, afogamento, entre outras. Para finalizar, foi abordado o tema violência
sexual, assunto como surge pela diretora sobre a importância de se discutir a respeito deste assunto,
devido alta incidência de casos na área. A segunda parte foi à discussão da importância da higiene
pessoal nessas crianças. Foram abordados tópicos como a importância do banho, a lavagem correta
das mãos, limpeza dos ouvidos e nariz, controle dos esfíncteres e higiene oral. Observou-se grande
participação e aceitação de todos os pais, professores, monitores e demais profissionais da creche.
Conclusão: Com base na vivência de ações educativas na unidade de saúde da família, pode-se
concluir que a Educação em Saúde se faz necessária para a prática do cuidado, no entanto a
metodologia de ensino-aprendizagem não deve ser aleatoriamente escolhida. É de suma importância
uma pesquisa prévia sobre a realidade local, a fim de identificar as lacunas presentes, os anseios e o
nível de conhecimento da população. A utilização de metodologias ativas e interacionistas
propiciam uma maior aceitação e participação dos membros envolvidos e consequentemente uma
maior absorção das orientações prestadas.
Descritores: Saúde da Família. Comunidade. Educação em Saúde. Prevenção Primária.
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CONSOLAR SEMPRE, ALIVIAR SEMPRE: CUIDADOS
PALIATIVOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Rayssa Vasconcelos de Oliveira Farias1
Elisa Brito do Nascimento Leal1
Adriana Ruberg2

Introdução: Os cuidados paliativos são ações ativas a fim de promover qualidade de vida dos
pacientes e seus familiares que cursam com uma doença progressiva e irreversível. Surgiu na
década de 1960 sendo apresentado como “cuidado de fim da vida”, o qual era proporcionado
quando havia mínima chance de cura do quadro instalado ou de reestabelecer o indivíduo para uma
vida no padrão de normalidade de saúde. Em 1974 “paliativo” foi descrito pelo canadense Balfour
Mount, como derivado do vocábulo latino pallium (“manta”), com significado de proteger ou
amparar, cobrir, abrigar e implicar o cuidado à pessoa quando a cura de determinada patologia não é
mais possível, saindo dessa forma apenas do conceito de controle de sintomas para o cuidado da
pessoa integralmente. O termo cuidado paliativo, então, evoluiu para descrever além do cuidado
para indivíduo com doença terminal, mas, também para quaisquer desconforto ou aflição dele e de
seus familiares. A Organização Mundial de Saúde (OMS), segundo conceito definido em 1990 e
com atualização em 2002, "cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe
multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante
de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação
precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e
espirituais". Com isso, requer uma identificação para se avaliar as necessidades daqueles
indivíduos, respeitando a sua integralidade para tratar o alívio da dor, além de outros fatores físicos,
psicossociais e, não menos importante, espirituais. Tudo isso deve partir do princípio básico da
integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS), que inclui necessariamente o cuidado ao paciente
no final da vida, enfatizando a visão e a atenção holística desses indivíduos. A abordagem com
cuidados paliativos tem como objetivo dar assistência aos pacientes e seus familiares para
minimizar a dor e o sofrimento, mesmo após do seu falecimento, dando a devida assistência
psicológica aqueles cuidadores. Além disso, garante que o paciente tenha a capacidade de tomar
decisões, discutir e planejar junto a equipe o controle do seu próprio tratamento. O cuidado
paliativo ainda conta com a assistência domiciliar, ambulatorial, emergencial e de internação
hospitalar, o que dependerá das condições clínicas e sociais do paciente, sendo também vinculada às
particularidades de cada doença. A atenção primária se restringe aos cuidados no domicilio e
ambulatório, dessa forma, o vínculo e a proximidade desse tipo de atenção ao domicílio, aos
familiares, às diversidades culturais e ao próprio paciente é a característica mais indispensável desse
cuidado, já que o paciente poderá se sentir mais confortável em meio familiar, do que em hospital.
Assim, a equipe de atenção primária é responsável pelo suporte de garantir o tratamento digno e
humanizado ao controle dos sintomas e processo de morte. É comum encontrar a terminalidade
associada às doenças oncológicas, mas, além delas temos doenças crônico-degenerativas, como
Parkinson, demências, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC). Segundo o Data SUS de 2005 e o Instituto Nacional do Câncer (Inca) 2008 cerca
de 1.000.000 de pessoas morrem por ano, destas 650.000 mortes são por doenças crônicas e
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470.000 novos casos de câncer, sendo assim cerca de 65% das pessoas morrem por doenças
crônicas. Pesquisa publicada em 2015 por Othero et al, no qual participaram 68 serviços brasileiros
de cuidados paliativos, revelou que 50% dos serviços localizados atuam no estado de São Paulo.
Ainda revela, o modelo de atendimento mais prevalente é o do tipo ambulatorial com cerca de 53%,
a população é mista, isto é, são pacientes oncológicos e não oncológicos, há uma prevalencia a
assistência a adultos com 88% e idosos 84%, e o modelo de financiamento mais comum é o público
com 50%. Esse acesso ao cuidado paliativo é feito por pessoa de qualquer idade, desde crianças até
idosos que apresentem doença ou qualquer desconforto que reflita negativamente a qualidade de
vida, até mesmo pelo próprio tratamento médico recebido. Metodologia: Foi realizada uma
pesquisa bibliográfica acerca do tema abordado em livros, periódicos e acervos digitais com bases
de dados nacionais e internacionais, utilizando-se artigos em português e inglês. Foram abrangidos
relatos de experiência, relatos de caso, artigos de revisão e artigos originais, utilizando-se o
descritor Cuidados Paliativos. Análise e Discussão: No Brasil, os cuidados paliativos surgiram na
década de 1980, fim da ditadura, quando o sistema de saúde era voltado somente para a cura das
doenças. Expandem-se em 1997, com a criação da Associação Brasileira de CP5. Em 1998, o
Instituto Nacional do Câncer (INCA) inaugura, no hospital, a unidade IV, exclusivamente para os
CP6. Em 2005, é criada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), e um grande avanço
foi registrado em 2011: o Conselho Federal de Medicina (CFM) reconheceu os cuidados paliativos
como área de atuação médica, a partir da Resolução CFM 1973/20117. Ainda existem fatores que
influenciam a prática do paliativismo, como: ausência de uma política nacional de cuidados
paliativos, dificuldade de acesso aos opioides, ausência de disciplina específica na formação de
profissionais de saúde, e a escassez de serviços e programas especializados em cuidados paliativos.
Além disso, o envelhecimento da população nacional e o aumento da incidência de câncer tornam
os doentes que carecem desses cuidados um problema de enorme impacto social. O próprio médico
que está fazendo o tratamento e acompanhamento do paciente pode oferecer os cuidados paliativos.
Caso sejam necessários cuidados paliativos mais intensivos, o médico pode referenciá-lo a uma
equipe desses cuidados. A equipe pode incluir o médico vigente, um médico de cuidados paliativos,
uma enfermeira, um assistente social, um guia espiritual da religião ou doutrina, conselheiros e
terapeutas (educador físico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo). Para as crianças,
os membros importantes para a equipe incluem professores, terapias de música e arte. No caso de
receber os cuidados domiciliares, enfermeiras do hospital podem fazer visitas e ajudar a coordenar
os cuidados com os outros profissionais que amparam o indivíduo. Cuidados em instituições de
longa permanência são um tipo de suporte especial para pacientes cuja condição não pode ser
curada. Ansiedade e depressão são comuns quando o paciente ou um membro da família tem uma
doença crônica ou uma doença importante. O tratamento paliativo inclui não só medicamentos, mas
também aconselhamento e suporte, oferecendo amparo para a angústia espiritual ou indicando
pessoas preparadas para auxílio nesse aspecto. Membros da equipe de cuidados paliativos estão
disponíveis para discutir o planejamento de cuidados avançados com o paciente, onde permite que
ele tome decisões importantes e encontre respostas para perguntas, como: “Quem você quer que
tome decisões em seu nome, caso você perca sua plena capacidade de fazê-las por si?” ou “Quais
são suas metas mais importantes e quais aspectos de sua qualidade de vida são mais importantes
para você?” A equipe de cuidados paliativos pode ajudar a preparar diretivas antecipadas por
escrito, como uma procuração para decisões médicas ou um testamento vital. Além disso também
pode-se contar com a assistência de luto que é um suporte para sua família e seus entes queridos
antes e depois de sua morte, amparado por assistentes sociais, enfermeiros e especialistas em luto, o
que mostra grande aceitabilidade mediante o público alvo, visto a fragilidade instaurada com a
iminência da perda ou com o momento dela. Considerações Finais: Observou-se acerca da análise
dos dados bibliográficos que o cuidado paliativo ainda não é realidade para todo o Brasil. Esse
método exige uma formação na área para que os profissionais consigam desenvolver de forma
adequada o tratamento, além disso os acadêmicos não possuem na sua formação o conhecimento
sobre o assunto. Para ser efetuado um bom cuidado deve-se informar toda a equipe da saúde,
principalmente na atenção primária, para saberem como articular e criar estratégias, abordagens
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especiais para estes pacientes. Isso conta também com empenho e dedicação à promoção da saúde e
de uma organização sistemática e burocrática como observado em outros projetos de melhoria de
assistência e promoção da saúde. Mesmo com toda tecnologia disponível e aplicada no sentido de
curar, ou prolongar a vida, ainda têm-se uma diversidade de pacientes que não se beneficiam com a
medicina avançada. Portanto, não se beneficiam da cura, restando receber um cuidado baseado na
filosofia de cuidados paliativos, que assume importância na área da saúde, como um cuidar
especifico para os pacientes fora de possibilidades terapêuticas de cura.
Descritores: Cuidados Paliativos; Atenção Primária em Saúde; Saúde da Família.
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CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA DO SABER: UMA VIVÊNCIA
ACADÊMICA NO AMBITO DA ESF
Kelyane Costa de Lima1
Eryleide Porfírio Ferreira1
Roberta Mendes Braga1
Raíssa Delane Teberge Soares1
Aralinda Nogueira Pinto de Sá2

Introdução: Os conceitos e propósitos, de educação em saúde, adaptaram-se conforme as
mudanças de paradigma que ocorreram no setor saúde e foram influenciadas pelas transformações
ocorridas nos processos pedagógicos da educação escolar de maneira geral. A educação está
presente a todo o momento na vida do ser humano. Ela prevê interação entre as pessoas envolvidas
dentro do contexto educativo e destas com o mundo que a cerca, visando à modificação de ambas as
partes. Porém, o processo é complexo e não existe uma definição única (MACIEL, 2011). De modo
que para entender como ocorrem essas alterações, deve-se lembrar que durante séculos o método de
educação empregado era a mera transmissão de conhecimentos sem reflexão crítica, conhecido
como educação bancária. Esse método recebeu essa denominação porque na visão dos professores a
mente do educando era como um banco no qual o educador depositava conhecimentos para serem
arquivados sem serem questionados a respeito do seu teor. Assim, o conteúdo desse tipo de
educação é dissociado da realidade do educando servindo apenas para manter a dominação sobre a
massa (MACIEL, 2011). Ferreira et al (2014) destaca que é através da educação que se desenvolve
indivíduos com consciência crítica, criativos, livres e agentes transformadores da realidade e não
simplesmente reprodutores de pensamentos equivocados. De acordo com Fernandes (2010) a
educação em saúde é reconhecida pela população da Unidade de Saúde da Família (USF) na qual
ela desenvolveu sua pesquisa como uma responsabilidade, no entanto sua prática encontra
dificuldades culturais e ainda não recebe o devido destaque na rotina diária da unidade. Paulo Freire
acreditava na importância da experiência como matriz do saber democrático, no ato dialógico como
organizador do processo educativo, e sabia das contradições deste processo. Segundo Ozório (2004)
a saúde deve ser problematizada em termos de atores sociais, para assim evitar possíveis
atrelamentos aos modelos biomédicos. Para Rodrigues (2013), a educação em saúde se adaptou a
uma nova configuração, embasada por transformações de paradigma sanitário, a fim de tornar-se
realmente capaz de promover mudanças de comportamentos e a melhoria na saúde da população.
Desse modo, as ações educativas em saúde passam a ser definidas como um processo que objetiva
construir um conhecimento mediante a ruptura da alienação e direcionada a realidade dos
indivíduos ou grupos, para contribuir na melhoria das condições de vida e saúde da população
devendo ainda estimular a reflexão crítica das causas dos seus problemas bem como das ações
necessárias para sua resolução (SANTOS, 2013). Portanto, o uso da educação em saúde tem como
meio a problematização da realidade que é um importante instrumento de trabalho por facilitar a
construção compartilhada do conhecimento valorizando os saberes populares e técnico-cientifico,
emancipação do sujeito, produção de vínculos de confiança e afetividade. No âmbito da Estratégia
de Saúde Família a educação em saúde acontece durante as consultas, mas recebe maior destaque
1
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por meio de atividades educativas coletivas no ambiente da sala de espera, nos grupos operativos,
no Programa de Saúde na Escola ou nos espaços comunitários do território adscrito. O presente
estudo tem o objetivo de relatar a experiência acadêmica no espaço da Estratégia de Saúde da
Família, a qual permitiu uma construção compartilhada de saberes com a prática de atividades
educativas. Metodologia: O trabalho é do tipo relato de experiência vivenciada em uma Unidade de
Saúde da Família, pertencente ao Distrito Sanitário V do município de João Pessoa-PB, pelas alunas
o período do terceiro período de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba durante as
aulas teórico-práticas do Módulo horizontal de Atenção em Saúde III. Foram desenvolvidas três
atividades no período de agosto a novembro de 2016, nas segundas-feiras, no turno da manhã. Essas
atividades receberam o apoio dos profissionais na USF no que se refere a Pactuação dos locais de
execução e na escolha das temáticas mediante a necessidade epidemiológica e observação dos
condicionantes e determinantes do processo saúde-doença singular ao território adscrito. Os
assuntos abordados foram: hipertensão para demanda espontânea na USF, tipos de parto para as
gestantes, e valores familiares e alimentação saudável para crianças e adolescente na escola. Foi
utilizado um roteiro semi-estruturado disponibilizado e orientado pelas docentes do módulo, o qual
conduziu o processo de planejamento dos encontros considerando os elementos essenciais para a
construção de uma atividade educativa. O público alvo foram os usuários que aguardavam consultas
na “Sala de Espera” da USF, os estudantes do quinto ano de uma escola municipal cadastrada e
acompanhada pelo Programa Saúde na Escola, e as gestantes cadastradas no pré-natal onde a
atividade ocorreu em uma Casa de Oração localizada na área de atuação da USF. Para a realização
das atividades educativas, utilizou o método problematizador que se aproximou com a metodologia
freiriana, pela qual foi possível acontecer a construção do conhecimento a respeito de uma temática
voltada à saúde, além de favorecer o acolhimento aos participantes, fortalecimento de vínculo. Tal
metodologia propicia a livre comunicação e o questionamento do assunto em discussão, de maneira
a gerar uma reflexão crítica mediante a realidade inserida. Análise e discussão dos resultados: A
primeira atividade foi desenvolvida na Unidade de Saúde da Família no ambiente conhecido como
sala de espera, onde foi abordado o tema sobre “Hipertensão” com os usuários que aguardavam as
consultas. A sala de espera trata-se de um espaço rico e dinâmico, em que diversas pessoas
transitam e, por meio de interações, trocam sentimentos e experiências pela linguagem ou pelas
expressões (TEIXEIRA; VELOSO, 2006). Sendo assim, a escolha da sala de espera se deve ao fato
de ser este um espaço ideal para a atuação de diversos profissionais da saúde, por terem subsídios
técnicos e científicos para desenvolver a educação em saúde, minimizar os sentimentos negativos e
oferecer acolhimento por intermédio da escuta e do diálogo. O objetivo desta atividade foi
conscientizar a população alvo sobre temas que condizem com sua realidade, fornecendo a
população conhecimento sobre a hipertensão. Este conhecimento foi exposto em forma de
perguntas para a população, como um diálogo. Dessa forma foram dispostas perguntas e respostas
utilizando como referência as normativas da Sociedade Brasileira de Hipertensão. A técnica
utilizada foi uma dinâmica de comparação com balão de ar de modelagem, para representar a ação
da pressão sobre os vasos. A partir de uma breve abordagem, foi produzido um jogo de perguntas e
respostas, que disparou uma metáfora de que a pressão arterial é alterada quando os níveis de
ansiedade e estresse produziam efeito nos vasos. Sendo assim, a cada acerto ou erro dos
participantes, o balão foi sendo cheio, até que o mesmo estourasse, demonstrando assim o que pode
acontecer com a pressão arterial sistêmica. Ao final, da dinâmica, foi entregue um panfleto
educativo produzido pelo grupo contendo os 10 mandamentos contra a hipertensão. A segunda
atividade foi planejada para acontecer na Casa de Oração, um equipamento social do território
adscrito pela USF, com um grupo de gestantes cadastrado no pré-natal da referida unidade de saúde.
O tema escolhido foi sobre os “Tipos de Parto” com o objetivo de esclarecer desconfianças sobre a
priorização do parto eutócico e minimizar as angústias provocadas pela dúvida sobre os tipos de
parto ideal para cada gestante mediante sua singularidade. Pensou-se em utilizar uma técnica com
balões de ar com e pedaços de papéis dentro contendo perguntas referentes à temática. Em circulo,
as participantes passariam as bexigas umas as outras ao som de uma música. Quando a melodia
parasse, o balão deveria ser estourado e a pergunta respondida. A cada acerto, as gestantes
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receberiam brindes. Ao final seria entregue uma material informativo sobre o tema. Essa atividade
não pôde ser realizada, pois nenhuma gestante da USF compareceu mesmo com o convite às
gestantes tendo sido feito pelos profissionais da USF. Ainda tentou-se contato com duas das
gestantes convidadas para que a atividade fosse realizada em domicilio e individual, mas não se
obteve sucesso devido a resistência das mesmas. A terceira atividade educativa aconteceu em uma
escola localizada em uma área de abrangência da unidade em questão para a sala da turma do 5º ano
com o tema voltado ao estilo de vida com ênfase na “Alimentação Saudável”. A técnica foi
utilizada foi a de montagem da pirâmide alimentar com os alimentos de consumo mais comuns
entre os adolescentes e a partir disso o conteúdo foi sendo elucidado. Durante a atividade, procurouse esclarecer ao máximo, sobre hábitos alimentares saudáveis, para os alunos presentes, pois a
adolescência é um período de crescimento rápido e de muitas modificações corporais, requerendo
um aumento nas necessidades de energia e de nutrientes. Neste período podem aparecer novos
hábitos de consumo, inclusive com reflexos na alimentação diária, explicáveis por motivos
psicológicos e socioeconômicos. Estes novos hábitos decorrem da influência de amigos, rebeldia
contra os controles exercidos pela família, estabelecimento de novos limites, mudanças de valores,
estilos de vida, busca de autonomia e identidade. Em relação à nutrição, o hábito de comer fora de
casa, ou o preparo dos próprios alimentos são frequentes entre adolescentes e repercute, em longo
prazo, na saúde futura do indivíduo adulto e no padrão de consumo alimentar (DUARTE, 1993). No
final da atividade, foram distribuídos dindin de frutas para todos os estudantes. A última atividade
educativa o grupo voltou à escola e tratar sobre a temática da cultura e paz do Programa de Saúde
na Escola e abordar conhecimento sobre “Valores Familiares”. Através de dinâmicas lúdicas, foi
feita a exposição de conteúdo teórico, mostrando que a família, desde os tempos mais antigos,
corresponde a um grupo social que exerce marcada influência sobre a vida das pessoas, sendo
encarada como um grupo com uma organização complexa, inserido em um contexto social mais
amplo com o qual mantém constante interação. O grupo familiar tem um papel fundamental na
constituição dos indivíduos, sendo importante na determinação e na organização da personalidade,
além de influenciar significativamente no comportamento individual através das ações e medidas
educativas tomadas no âmbito familiar. Pode-se dizer, assim, que esta instituição é responsável pelo
processo de socialização primária das crianças e dos adolescentes. Nesta perspectiva, a família tem
como finalidade estabelecer formas e limites para as relações estabelecidas entre as gerações mais
novas e mais velhas, propiciando a adaptação dos indivíduos às exigências do conviver em
sociedade (PRATTA, 2007). Para a prática educativa foi entregue, à cada criança, uma folha de
papel e em seguida foi pedido que desenhassem a sua família e escrevesse o que a instituição
representasse para eles. Finalizados, os desenhos, foi solicitado que as folhas de desenhos fossem
amassadas e jogadas ao chão, para que pisassem em cima do papel (nesse momento os alunos
apresentaram certa rejeição, pois não queriam amassar o desenho da família que haviam feito). Em
seguida, pediu-se que os desenhos fossem desamassados para que os alunos refletissem sobre o
papel da família, que mesmo fragilizada, pode permanecer com seu valor. No final do dia, foi
estimulado que os alunos reproduzissem os gestos de afetividade que estavam escritos nos papéis e
foram distribuídos para cada um deles (beijo, abraço, você é especial, eu te amo, obrigado por você
existir, dentre outros). Uma árvore feita de papel, onde tinha colado alguns valores familiares. E
para finalizar cantamos todos juntos a música “Tua Família”. As atividades desenvolvidas tiveram o
intuito de contribuir para a qualidade de vida dos usuários, como também, fomentar o envolvimento
com a comunidade, através da participação da escola em projetos e programas relacionados à saúde,
através de atividades educativas de forma integral, reflexiva, crítica e técnico-científica dos alunos
envolvidos, que utilizaram a educação em saúde, por meio de projetos educativos, como ferramenta
para proporcionar a produção de sujeitos e a produção do cuidado. Considerações finais: Os
momentos vivenciados com os participantes permitiram o diálogo entre a teoria e a prática, sendo
possível compreender a importância para a formação médica, visto que permite o desenvolvimento
das habilidades de comunicação com o público, principalmente por meio da participação em
atividades de educação em saúde. Durante as práticas educativas, em diferentes cenários, com
diversidade de público alvo, trouxe uma dimensão dos desafios dos profissionais da ESF e sua
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prática no âmbito da prevenção do adoecimento e promoção da qualidade de vida mediante uma
cultura de valorização da medicina curativa em detrimento da medicina e comunidade. Foi
observado que a corresponsabilização do usuário no cuidado a sua saúde é determinante nas ações
de promoção, visto que a influencia da modelo biomédico é uma realidade cultural na perspectiva
da comunidade. Além disso, a dificuldade em realizar uma atividade educativa com as gestantes
propiciou, e as limitações do ambiente da sala de espera suscitou uma reflexão sobre os obstáculos
no processo de trabalho da equipe da USF. O êxito nas atividades despontou uma visão diferenciada
e perceber os pacientes como pessoas, cidadãos reflexivos, que podem se transformar e contribuir
para mudanças sociais e não somente como portadores de patologias. Tais experiências propiciaram
a troca de conhecimento tanto para os usuários que ficaram esclarecidos sobre as temáticas da
saúde, como para os acadêmicos que vislumbraram as dificuldades do processo de construção de
uma assistência integral, digna e humanizada e desempenharam atitudes e habilidades necessárias à
prática da medicina.
Descritores:
Educação em saúde, Saúde da Família, Medicina Comunitária.
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CONTRIBUIÇÃO DA MONITORIA DE SUPORTE BÁSICO DE
VIDA PARA A FORMAÇÃO MÉDICA
Iago Marques de Oliveira Batista1
Hugo Leonardo Alves da Silva2
Natália Assis da Nóbrega3
Kátia Laureano dos Santos4

Introdução: A monitoria é fundamental no ensino-aprendizagem, pois se destina a instigar o
interesse dos alunos pela docência através da atuação em atividades relacionadas ao ensino, as quais
possibilitam experiências da vida acadêmica que, além de comunicar-se com diversas funções da
organização e desenvolvimento das disciplinas dos cursos, também possibilitam a apropriação de
habilidades em atividades didáticas. Além disso, o monitor tem a experiência da docência ao
mesmo tempo em que também aprende enquanto aluno-monitor e o faz estar inserido, cada vez
mais, na tríade do ensino, pesquisa e extensão representando o ápice da fixação do conhecimento.
Partindo da Lei nº 5.540 de 28 de novembro de 1968, que estabelece as normas de funcionamento
do ensino superior, o seu artigo 41 afirma que as universidades devem criar funções de monitores
para os alunos de graduação o que confirma o apoio que deve haver das instituições para um melhor
rendimento acadêmico. Diante da disciplina de Suporte Básico de Vida (SBV) é necessário ressaltar
que as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes anuais no Brasil e no mundo. A
falta de reconhecimento dos sintomas e de valorização da situação encontrada leva ao atraso no
acionamento do serviço especializado, com 80% de mortes no serviço extra-hospitalar. A American
Heart Association (AHA) é a principal regulamentadora das diretrizes do SBV e de acordo com a
última atualização, em 2015, reafirmam as metas de primeiros socorros com o intuito de reduzir a
morbidade e a mortalidade com o alívio do sofrimento, a prevenção de mais doenças ou lesões e a
promoção da recuperação a partir de um socorro que pode ser prestado por qualquer pessoa, em
qualquer situação, apenas com um conhecimento básico. A relevância temática do SBV consiste em
um método de ensino baseado em ações sistemáticas e sequenciado com o intuito de capacitar
leigos e profissionais de saúde para um atendimento de pacientes em situações de risco. Frente à
monitoria e a formação acadêmica, estudos evidenciam que os alunos quando estimulados a
situações simuladas que exige condutas rápidas e otimizadas, os faz adquirir habilidades em lidar
com as mais diversas urgências, bem como, uma capacidade para gerenciá-las contribuindo para um
profissional mais completo. Objetivo: deste relato é discorrer acerca da experiência da monitoria
enquanto acadêmico de medicina e entender a importância da relação professor-aluno-instituição
reforçando a linha da educação em saúde. Metodologia: O presente estudo é descritivo, do tipo
relato de experiência, realizado a partir da monitoria de Suporte Básico de Vida (SBV) que é umas
das disciplinas que compõe a grade curricular do quinto semestre do curso de Medicina da
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM-PB). A experiência aconteceu em Cabedelo-PB,
na própria sede da faculdade, durante o período de agosto de 2016 a junho de 2017 correspondendo
aos semestres 2016.2 e 2017.1. As atividades desempenhadas foram aulas teórico-práticas
utilizando projetor e material multimídia para reforçar a teoria, assim como, os equipamentos do
laboratório de habilidades para aprimorar os conhecimentos práticos com cada aluno. A monitoria
consistiu em auxiliar os alunos para um melhor aprendizado da disciplina e retirar suas dúvidas
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diante dos protocolos de ação frente aos casos de: parada cardiorrespiratória, engasgos e
afogamentos. Em relação à produção do estudo foram utilizados artigos disponíveis, datados a partir
do ano 2017, na base de dados do portal eletrônico do Google Acadêmico, bem como, do Guideline
com as diretrizes da AHA. Análise e discussão dos resultados: A monitoria representa um
incentivo à inserção dos estudantes da graduação no meio acadêmico, bem como, uma ferramenta
muito eficaz na orientação dos graduandos, uma vez que, a sua importância está correlacionada ao
processo de aprendizado do monitor que, além de aprofundar seus conhecimentos na disciplina de
SBV, reforça e contribui para o aprendizado dos demais. O aluno-monitor além de complementar os
seus conhecimentos, ele ainda compartilha experiências com a comunidade acadêmica. Para uma
boa evolução do ensino nas monitorias é necessário que o monitor use estratégias facilitadoras do
processo ensino-aprendizado, buscando assim, o melhor método de assimilação de conteúdos
ministrados previamente pelos professores. Diante da experiência acadêmica vivida foi possível
compreender a importância do monitor nesse processo, uma vez que a busca por qualificação para
fazer a ponte entre o professor e os alunos a fim de proporcionar a melhor assimilação dos
conteúdos e, por ser aluno, igual aos colegas, tornava mais fácil a busca pela pessoa do monitor que
a busca pelo educador, ao dispor-se para esclarecimentos de dúvidas. Visto que a disciplina de SBV
apresenta protocolos e ações planejadas para condutas orientadas e efetivas diante de quadros que
põem em risco a vida de um paciente, a participação na monitoria se baseou em uma
fundamentação teórica e prática. As abordagens temáticas foram nos quadros de parada
cardiorrespiratória, engasgo e afogamento explicitando como ocorre, o porquê e qual a conduta e
material necessário. A partir desse conhecimento, foram criadas situações clínicas e cada aluno
dizia a sua conduta e mostrava na prática o primeiro atendimento, o que permitia aos colegas um
contato mais próximo com a disciplina e a fidelidade de como será depois de formados. Os
encontros ocorriam semanalmente nos horários de 17 às 19h, pois não interferia nos horários de
outras aulas e sempre iniciava com aula teórica e posteriormente prática. Os professores da
disciplina orientavam os monitores acerca da forma de abordagem dos temas, a relevância e
realizavam atualizações e nivelamento sempre que surgiam dúvidas ou quando havia aquisição de
novos materiais. Os monitores se dividiam em duplas e ficavam responsáveis por uma turma com
uma média de 30 alunos sendo que nas monitorias, de acordo com as listas de frequência, se tinha
uma média de 15 presentes. Na maioria dos encontros, os alunos relatavam não ter fixado o
conteúdo ministrado em sala de aula e que, muitas vezes, não se sentiam confiantes e seguros na
prática, mas que isso não tinha relação de culpa ao professor e sim a grade quantidade de conteúdos
vistos ao longo do curso. Apesar da dificuldade, através da linguagem aluno-aluno e a experiência
com a disciplina, permitia que ao final, a maioria, senão todos, apresentassem feedback positivo em
relação ao conteúdo. De maneira geral, os alunos que frequentavam as monitorias elogiavam a
vivência por serem cobrados de maneira semelhante durante suas avaliações na disciplina. É
importante destacar o retorno dos alunos para que seja avaliada a maneira pelo qual se trabalha, mas
também, é importante a participação da instituição como apoiadora para que nunca faltem
condições mínimas que possibilitem o aprendizado. A Faculdade sempre foi solícita e disponível
com as salas de aula, bem como, o laboratório de habilidades através dos materiais como máscaras
faciais, boneco para realização de ressuscitação cardiopulmonar, simulador de desengasgo,
desfibrilador externo automático, entre outros que sem eles provavelmente não haveria estímulo
para a qualificação. É necessário ressaltar que sempre ao final do contrato de uma monitoria, se faz
importante a redação de um relatório que contenha a experiência vivida ao longo do ano e quais
foram os pontos positivos e negativos para que a própria instituição tenha conhecimento de onde
pode ser melhoria, o que precisa ser mantido. A monitoria neste processo de ensino-aprendizagem
necessita de constante reavaliação para que os alunos não sejam prejudicados e os monitores e
professores estejam sempre em consonância com os conteúdos. Felizmente, observa-se realização
destes relatórios nos últimos anos e a aquisição de novos materiais e atualizações foram notórias
entre monitores e alunos sendo motivo de orgulho. Ademais, em benefício do próprio monitor, é
despertado maior estímulo e interesse por estudos e prática dentro da área, bem como pela docência
da própria disciplina, aumentado, assim, a disseminação do conhecimento. Conclusões: Conclui-se
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ressaltando as atividades de monitoria como uma metodologia de ensino-aprendizagem positiva
para o rendimento acadêmico, pois permite a fundamentação do conhecimento através da teoria e da
prática pautadas em vivências e simulações que geram a formação do pensar clínico. Dessa forma,
deve haver um maior estímulo para o desenvolvimento das monitorias para proporcionar melhorias
no rendimento acadêmico do aluno durante as disciplinas vivenciadas na graduação. A monitoria de
SBV durante este último ano foi excepcional para o engrandecimento pessoal e profissional, pois a
vivência com a disciplina e as atividades da docência associado aos anseios dos colegas permite
inferir sobres às potencialidades e falhas no processo de aprendizagem que contribuem para o
desenvolvimento crítico que é fundamental para a formação médica. Além disso, permitiu conhecer
de perto a realidade do trabalho docente; maior propriedade para discorrer sobre a temática de tal
forma que ampliou a participação e a produção em eventos científicos; melhorias na habilidade
social através da transmissão do conhecimento e do contato com novas pessoas; e, principalmente, a
melhoria no desempenho acadêmico. Portanto, ratifica-se a positividade desse tipo de prática dentro
do curso como componente deveras importante na formação adequada do profissional. A área de
atuação lecionada, haja vista a importante epidemiologia das doenças sobre a qual atua, requer uma
atenção especial, pois uma ação rápida e efetiva possibilita salvar vidas. Dessa maneira, pode-se
concluir que a experiência foi muito bem-vinda, aproveitada e satisfatória devido a sua importância
ímpar na formação do profissional médico atento as condições de risco do paciente.
Descritores: Suporte Básico de Vida; Monitoria; Educação para a saúde.
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CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO BÁSICA: REVISÃO
INTEGRATIVA DA LITERATURA
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Cristiani Garrido de Andrade2

Introdução: Os cuidados paliativos são vistos como uma abordagem terapêutica que tem como
objetivo promover a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares, diante de
doenças sem possibilidades terapêuticas de cura, a partir da identificação, avaliação, tratamento de
forma precoce, controle da dor e alívio dos sintomas, considerando as necessidades físicas,
psicossociais e espirituais, desde o diagnóstico de uma doença incurável até o luto da família. Dessa
forma, é de suma relevância que haja uma relação interpessoal, entre a equipe multiprofissional e
quem está sendo cuidado, para que se adotem técnicas de cuidar destinadas para as principais
necessidades do paciente e dos familiares. É notório destacar que os cuidados paliativos são
utilizados em diversas patologias, principalmente, as de caráter crônico e as sem possibilidades de
cura e são utilizados em diversas instituições, como as hospitalares e na atenção básica. Esta pode
participar de um sistema de saúde que incorpore os cuidados paliativos em sua prática assistencial
no acompanhamento de doenças avançadas e em sua fase terminal a partir do momento em que não
se pode ser mais ofertado mais tratamento curativo, em especial, nas regiões de difícil acesso a
centros de referência. Neste âmbito, na atenção básica devem ser providos por uma equipe
interdisciplinar bem capacitada, atuando na reabilitação dos pacientes para que possam conviver
com com suas limitações, combatendo os sintomas mais estressores que acometem o portador de
doença avançada para a partir desta assistência, tentar melhorar a qualidade de seu cotidiano ou
minimizar o sofrimento. Diante do exposto, este estudo teve como objetivo caracterizar a produção
científica acerca dos cuidados paliativos na atenção básica e verificar a contribuição desses
cuidados e das suas estratégias para pacientes sem possibilidade de cura. Metodologia: Trata-se de
uma revisão integrativa da literatura, que teve como fonte de dados publicações acerca da temática
disponibilizadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no período de 2010 a 2016. Para atender
aos objetivos do estudo os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados, foram: “cuidados
paliativos and atenção básica and saúde”. Dessa forma, a população de estudo foi composta de 12
publicações, dentre as quais 9 artigos fizeram parte da amostra, respeitando os critérios de inclusão:
artigos da língua portuguesa, que abordassem a temática referida e que estivessem disponibilizados,
na íntegra, no período acima mencionado. Resultados e Discussão: O estudo proposto foi
constituído por nove publicações que versaram sobre a temática cuidados paliativos voltados para a
atenção básica. Quanto à base de dados, 06 (66,7%) estudos foram extraídos a partir da LILACS.
Ressalta-se que 02 (22.22%) foram encontrados na LILACS e na BDENF e 01 (11.11%) foi
encontrado na LILACS e Coleciona SUS, simultaneamente. No que se refere ao ano de publicação,
observou-se que o ano de 2015 correspondeu ao período com o maior número de artigos científicos
publicados, com 04 (44,44%) publicações, 2016 apresentou 02 (22,22%) estudos, e os anos de
1
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2014, 2013 e 2012 apresentaram 01 (11,11%) estudo, cada. Portanto, o conhecimento produzido
pela literatura pesquisada, no concernente aos cuidados paliativos voltados para atenção básica, foi
sintetizado em duas categorias temáticas: “Perfil e acessibilidade do usuário em necessidade de
cuidados paliativos na atenção básica” e “Processo de trabalho e estratégias de cuidados paliativos
na atenção básica” No que diz respeito a categoria 1, atualmente, o Brasil tem vivenciado um
processo de inversão de sua pirâmide etária, com um substancial aumento do número de idosos e,
consequentemente, um aumento na prevalência de doenças crônico-degenerativas não
transmissíveis (DCNT). O aumento da importância das doenças crônicas não transmissíveis
(DCNTs) na mortalidade da população brasileira, associada à maior longevidade, implica em uma
demanda crescente sobre o sistema de saúde. Estima-se que, nos países com maior renda per capita,
a mortalidade por DCNTs seja de aproximadamente 75% dos óbitos, com uma tendência de
aumento nos países de média e baixa renda. Um exemplo é o câncer, cujo número de casos vem
crescendo anualmente, representando a segunda causa de morte no Brasil e no mundo. Para uma
assistência efetiva em cuidados paliativos, devem-se estabelecer interlocuções das várias áreas de
atenção à saúde. Na atenção básica, eixo estruturante do sistema de saúde, onde a formação
continuada dos agentes ganha importância fundamental, ainda não se observa contemplada no rol de
suas ações uma formação específica em cuidados paliativos. Nesse contexto, evidencia-se a
importância dos CP, bem como da reorganização dos serviços de saúde com a finalidade de
assegurar sua oferta. É importante salientar que a atenção em CP na Atenção Primária à Saúde não
deve ser entendida como assistência domiciliar do tipo “internação domiciliar”. Cumpre notar que a
questão dos CP na Atenção Primária à Saúde não se resume a aspectos técnicos, mas inclui desafios
éticos tais como: a decisão sobre onde o paciente irá morrer, a forma como os trabalhadores da
equipe de saúde vivenciam a experiência de assistir à morte e ao luto, além da identificação e
administração das condições familiares e do paciente para esse tipo cuidado no domicílio. Em
relação a categoria 2, observa-se a necessidade da presença de uma equipe adequada e em conexão
com profissionais que estão presentes em domicílios, como Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF) e o serviço de atenção domiciliar. Nesse contexto, o empenho domiciliar traduz uma
estratégia que se torna fundamental para assegurar a continuidade do processo de cuidados, pois
nesse tipo de suporte evitar a fragmentação assistencial a partir de práticas regulares e inclusão de
serviços de saúde, é imprescindível. Quanto a questão familiar, há um elevado grau de
humanização, pois a família estabelece-se importante tanto no amparo afetivo quanto no
acolhimento. A atenção primária, tem como capacidade a criação de um melhor cuidado entre
pessoa e seus entes queridos, com uma possibilidade de estabelecer vínculo de confiança e um
acompanhamento mais fraterno. Além disso, a compreensão de mudanças dinâmicas na
comunidade reflete a importância para a formação de redes de cuidado, permitindo perceber quando
e como referenciar esses indivíduos para uma ajuda especializada. Conclusão: A Atenção Primária
de Saúde atua nas políticas de saúde ao influenciar nos fatores determinantes de doenças, além de
coordenar o acesso aos cuidados de saúde nas diferentes fases de vida da população. Ante o
exposto, espera-se que este estudo possa contribuir para fortalecer as leituras críticas a respeito da
temática, sendo necessário uma reflexão para o desenvolvimento de políticas e serviços de saúde
qualificados na atenção básica para oferecer suporte a pacientes sem possibilidade de cura.
Descritores: Cuidados Paliativos. Atenção Básica. Saúde.
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DEPRESSÃO NO IDOSO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
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Introdução: O envelhecimento é um processo que faz parte da história natural da vida. No Brasil
ocorre um envelhecimento da população com aumento de indivíduos acima de 60 anos e a
diminuição de adultos jovens, notando-se uma necessidade de reorganização do sistema de saúde,
para uma maior atenção das comorbidades características da “terceira” idade, como o aumento de
doenças crônicas, a fim de estabelecer o tratamento ideal (CARVALHO; RODRIGUEZ-WONG,
2008). Sabe-se que o envelhecimento envolve várias alterações fisiológicas que interagem na
capacidade do idoso em executar atividades diárias, influenciando na sua independência, numa
constante interação, pela saúde psicológica e mental. A depressão se caracteriza como uma
enfermidade mental frequente, comum e subdiagnosticada no idoso por mascaramento na dor, perda
de peso, insônia e queixas subjetivas (LIMA et al., 2016). Esta síndrome psiquiátrica é caracterizada
por uma mudança de humor, tristeza, como apatia, estresse, pessimismo, atraso motor ou agitação,
ideias ameaçadoras e vários sintomas somáticos (estado de vigília, cansaço, anorexia), exercendo
forte impacto funcional, incluindo os sinais de risco iminente de alguma perda funcional, com
consequente perda da autonomia (ESTEVES; GALVAN, 2006). O estudo desta temática se faz
necessário nas práticas públicas de saúde, principalmente, em ações primárias como grupos de
convivência. Diante do exposto, objetivo da pesquisa é analisar as produções científicas, nos
últimos cinco anos, para caracterizar a influência da depressão na qualidade de vida dos idosos.
Metodologia: Trata- se de uma revisão integrativa da literatura, que obteve, através da estratégia de
busca de estudos junto à Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), as publicações acerca da temática, no
período de 2011 a 2015. Para atender aos objetivos do estudo, os Descritores em Ciências da Saúde
(DeCs) utilizados foram: idosos, depressão, saúde mental e qualidade de vida, tendo as
combinações dois a dois: idosos AND saúde mental; idosos AND depressão; depressão AND
qualidade de vida; idosos AND qualidade de vida; saúde mental AND depressão, cujo total de
publicações encontradas foi de 152, onde utilizou-se 26 artigos para compor a amostra, obedecendo
os seguintes critérios de inclusão: artigos online gratuitos, idioma português, formato de artigo,
textos completos, assunto principal depressão em idosos, que atingissem o tema abordado de
maneira significativa e que compreendesse o período citado acima. Análise e discussão dos
resultados: A partir das análises feitas, constatou-se que quanto ao ano de publicação, 2013
predominou com 9 artigos; as revistas corresponderam aos qualis A2, B1, B2, B3 e B4;
Enfermagem foi a área que mais se destacou e a base de dados com maior prevalência foi a
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Com relação ao local de
estudo, o Brasil prevaleceu com destaque para as produções de conhecimentos obtidas na região
Sudeste. E após análise da categoria enfoque, foram gerados 2 eixos temáticos: Envelhecimento e
qualidade de vida e Depressão no idoso. No primeiro eixo é discutido que o envelhecimento é um
Graduando do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM), PB, Brasil.
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fenômeno que propicia um aumento da aquisição de doenças crônicas que diminuem a capacidade
de executar atividades diárias, afetando a qualidade de vida dos idosos (PAULA et al., 2013;
RESENDE et al., 2011; SILVA et al.,2008). Alguns fatores que interferem negativamente na
qualidade de vida dessa população são a dor e a queda, já a pratica de atividades físicas interferem
positivamente, pois promove diminuição de respostas fisiológicas ao estresse e efeitos positivos na
imagem corporal (GONÇALVES et al., 2014; MINGHELLI et al., 2013; PRATA et al., 2011;
SANTOS et al, 2012; SILVA et al., 2014). Os melhores índices de qualidade de vida estão entre
mulheres, divorciados e raça branca, já os piores estão relacionados com o maior número de
comorbidades presentes, entre elas, depressão, diabetes mellitus e hipertensão arterial (SILVA;
ANDRADE, 2013; TESTON et al., 2014;). A depressão associada a doenças crônicas aumenta a
morbimortalidade, pois leva a uma pior evolução e aderência ao tratamento (BÓ et al., 2011;
CANTÃO et al., 2015; OSAKI et al., 2015; SILVA et al., 2013). Os profissionais de saúde devem
valorizar os sinais relativos aos sintomas depressivos no cuidado da população idosa com doenças
crônicas, buscando ter um controle efetivo de ambas, melhorando a qualidade de vida dessa
população (SASS et al., 2012). E no segundo eixo é discutido que a depressão é um dos transtornos
psiquiátricos mais prevalente na atualidade, sendo frequente entre os idosos, o seu estudo é
importante pois a doença pode trazer incapacidade funcional, perda da autonomia e piora das
doenças preexistente, principalmente nessa população (PAULA et al., 2013; TESTON et al., 2014;
ALVES et al., 2013). A população idosa que possui mais sintomas depressivos são aqueles que não
possuem companheiro, vivem em zonal rural, por apresentam maior isolamento social, mulheres,
devido a uma maior ida as consultas médicas, idosos com baixa escolaridade e institucionalizados
(COHEN et al., 2015; FERREIRA; TAVARES, 2013; MINGHELLI et al., 2013; RODRIGUES et
al., 2015; SILVA, A et al., 2013; SILVA, I et al., 2013; SOUZA et al., 2013; TESTON et al., 2014).
A atividade física beneficia o paciente depressivo não apenas pelos efeitos fisiológicos do exercício
físico, mas pela pratica realizada em grupo, favorecendo as relações sociais (MINGHELLI et al.,
2013). O tratamento da depressão envolve medicamentos como os antidepressivos tricíclicos,
psicofármacos e hormonais, fototerapia, terapia eletroconvulsivante e atividade física (ALVES et
al., 2013; GROPPO et al., 2012; MINGHELLI et al., 2013; SILVA et al., 2013). A adesão adequada
do tratamento faz-se necessário para obtenção de benefícios clínicos e redução dos riscos de recaída
e recorrência (IBANEZ et al., 2014). Muitos pacientes com quadro depressivo não fazem uso de
nenhum tipo de medicação deixando subentendido a dificuldade de fazer o diagnóstico dessa
patologia em pacientes idosos, gerando sobrecarga aos familiares e cuidadores e até o óbito precoce
do idoso, sendo necessário alerta aos primeiros sintomas. (BORGES et al., 2013; CARRREIRA et
al., 2011; FERREIRA; TAVARES, 2013; IBANEZ et al., 2014; SILVA et al., 2012; TESTON et
al.,2014;). Conclusão: O estudo conclui que há relação do envelhecimento com a depressão e sua
influência na qualidade de vida do idoso, por levar a uma perda de autonomia e piora das
enfermidades já existentes. Condições de baixa escolaridade, idade avançada, baixa renda, sexo
feminino, viuvez, quedas, portadores de doenças crônicas, isolamento social e sedentarismo
mostraram-se ser importantes fatores de risco para instalação da depressão. Recomenda- se
instaurar diagnóstico precoce por toda equipe de profissionais de saúde, pois o retardamento no
início do tratamento pode se traduzir em sofrimento, incapacidade funcional, sobrecarga aos
familiares e cuidadores e até a morte precoce do idoso.
Descritores: idosos, depressão, saúde mental, qualidade de vida.
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DIA NACIONAL DA REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR EM
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Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) consiste em uma perda súbita, abrupta das funções
cardíaca e pulmonar, sendo a maior causa de morte no mundo (LYRA et al., 2012). Em torno de
200.000 PCRs ocorrem ao ano no Brasil, sendo metade dos casos em ambiente hospitalar, e a outra
metade em ambientes como residências, shopping centers, aeroportos e estádios (GONAZLES et
al.,2013). Desses eventos que ocorrem fora dos hospitais e para revertê-los, é necessário realizar
um procedimento denominado de reanimação cardiopulmonar (RCP) que consiste no rápido
reconhecimento do evento, ativação do Sistema Médico de Emergência, imediato início das
compressões torácicas e ventilação e, quando necessária, à precoce desfibrilação. No entanto,
observa-se falta de capacitação adequada da população para agir de forma eficaz nessa situação, o
que reflete na necessidade de educação em saúde para intervenção imediata, uma vez que quanto
mais pessoas souberem executá-la, mais vidas serão salvas (LYRA et al., 2012). Cabe reforçar que
segundo a Diretriz Brasileira de Ressuscitação Cardiopulmonar da Sociedade Brasileira de
Cardiologia, o maior desafio consiste em ampliar o ensino da RCP e estabelecer processos que
visem melhorar continuamente sua qualidade (GONZALES et al., 2013). Ademais, minimizar o
tempo entre a RCP e a aplicação do primeiro choque pelo desfibrilador, quando necessário.
Consoante a isso, a principal justificativa do leigo por não realizar a RCP é o desconhecimento
(PERGOLA; ARAUJO, 2009) e mesmo em profissionais de saúde, há uma queda do conhecimento
com o passar do tempo (LIMA et al., 2009). Além disso, a Obstrução de Vias Aéreas por Corpo
Estranho (OVACE), normalmente é súbita e pode resultar em asfixia leve ou grave e
consequentemente resulta em uma parada cardiorrespiratória (GONZALES et al., 2013). Esses
dados denunciam a necessidade de projetos de capacitação em massa para a população em geral e
profissionais de saúde. Tendo em vista a relevância do tema, buscou-se realizar esse trabalho com o
objetivo de relatar a participação da Liga de Emergência e Trauma da Paraíba no Dia Nacional da
Reanimação Cardiopulmonar. Metodologia: E foi com base nessas necessidades que nasceu o Dia
Nacional da Reanimação Cardiopulmonar, evento local que tomou proporção nacional e
internacional. No primeiro ano, 2013, o evento treinou cerca de 600 pessoas em São Luís/MA, já no
ano de 2014, ele capacitou cerca de 5000 pessoas, ocorrendo em 9 cidades diferentes, dando
prosseguimento, no ano de 2015, 8300 pessoas aprenderam a salvar vidas em 22 cidades diferentes
e, por fim, no ano passado, 9500 pessoas foram capacitadas. Esse evento acontece em locais de
intensa circulação nas cidades participantes, como shoppings centers, praças públicas e campus
universitário. A equipe é formada por discentes do curso de Medicina, treinados e supervisionados
por monitores (médicos e profissionais da área de saúde), todos devidamente uniformizados com a
camisa do evento. São disponibilizados manequins próprios para prática de Reanimação
Cardiopulmonar, além de desfibriladores externos automáticos de treinamento (DEAs) e manequins
para simulação de desobstrução de via aérea em lactentes e reanimação cardiopulmonar pediátrica.
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A abordagem ao visitante é realizada de forma individualizada, interrogando-o sobre os principais
pontos abordados por meio de um questionário padronizado: o que é a parada cardiorrespiratória,
como reconhecê-la e como realizar a reanimação cardiopulmonar. Deparando-se com possíveis
dúvidas que permeiam o tema e o convite de obter tais informações, o visitante entra em um circuito
de treinamento que se estende por cerca de 10 minutos. São repassados os protocolos referentes a
cada assunto abordado, tendo o participante uma visão teórica e prática das técnicas adequadas. Na
saída do evento, cada participante recebe um manual informativo padronizado em todo país,
contendo dicas em primeiros socorros, além dos protocolos recém-aprendidos. O evento conta com
grande repercussão das mídias locais e nacionais, assim como grande envolvimento da população.
Relato da experiência: O dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar organizado pela Liga de
Emergência e Trauma da Paraíba (LiET-PB) ocorreu no dia 26 de outubro de 2017 no Mangabeira
Shopping, localizado na cidade de João Pessoa/Paraíba, no horário de 10:00 às 22:30. Para esse
evento contamos com a presença dos membros da LiET-PB e de parceiros como a Liga Acadêmica
de Cirurgia e Trauma, Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca e IFSMSA Brasil
Comitê Local FCM-PB. Esse evento foi feito com a finalidade de promover conhecimento
suficiente para população leiga (e treinamento para os profissionais de saúde) para que eles
pudessem aprender (ou revisar) sobre como agir em casos de engasgo e de PCR, obtivemos uma
adesão bastante significativa - 153 pessoas – e pudemos observar que todos se mostraram bastante
interessados, principalmente pais e mães, e tivemos a oportunidade de passar nossos conhecimentos
para os seguranças e profissionais do shopping em que fizemos a ação. Durante o evento, os
membros organizadores se revezavam entre sair para captar pessoas, explicando o evento, sua
finalidade e sua importância e realizar o treinamento nas pessoas captadas e nas que chegavam
através de demanda espontânea. De acordo com estudos realizados a cada um minuto que uma
vítima de PCR não recebe RCP, ela perde de 7 a 10% de chance de sobreviver, esse dado acabava
alarmando a população que via a importância desse conhecimento (GONZALES et al., 2013). O
evento foi organizado de acordo com as recomendações da American Heart Association (2015):
inicialmente era ministrado uma abordagem teórica que englobava a epidemiologia da PCR,
importância da RCP e seu conteúdo teórico, depois ensinávamos sobre como identificar e agir em
caso de desengasgo em Recém Nascido (RN), criança, adolescente e adulto, diferenciando uma
obstrução total de uma parcial. Após isso, ensinávamos a maneira correta de realizar a RCP nas
diferentes faixas etárias e por fim, como usar o Desfibrilador Externo Automático (DEA). Nessa
última, eles se mostraram bastante surpreendidos, pois não sabiam que podiam fazer o uso desse
equipamento e que ele era fácil de ser utilizado. O socorrista precisa reconhecer o mais rápido
possível à ausência de resposta da vítima. Para isso, ele precisa estimular o paciente de modo que
esboce alguma reação, fazendo perguntas claras e diretas. Em seguida, avaliar a qualidade da
respiração (normal ou anormal). Se a vítima não responder e não respirar ou estiver com respiração
anormal, o socorrista deve presumir que está diante de uma PCR. Assim, ele precisa acionar o
serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, ligando através do número 192. Dessa forma,
o socorrista precisa estar capacitado para identificar uma PCR e após confirmação, acionar o
serviço de urgência e iniciar a RCP. Socorristas leigos precisam iniciar RCP apenas com as mãos,
para adultos vítimas de PCR. Ele deve continuar as compressões torácicas até a chegada de um
DEA ou até de socorristas com treinamento adicional, ou até que a vítima comece a se mover.
Contudo, se o socorrista puder fazer ventilações de resgate, estas precisam ser realizadas junto com
as compressões, em uma proporção de 30 compressões para 2 ventilações. O número de
compressões torácicas por minuto que o socorrista deve realizar é fator fundamental no retorno da
circulação espontânea do paciente. Este número de compressões é determinado pela frequência
realizada e a duração das interrupções entre uma compressão e outra. Assim, o prudente é que o
socorrista realize compressões torácicas em uma frequência de 100 a 120/min. As compressões
torácicas, como dito, favorecem o retorno do fluxo sanguíneo, indispensável para oxigenação do
coração e cérebro. Durante a RCP manual, o socorrista precisa comprimir o tórax de tal forma que
aumente a pressão intratorácica e comprima diretamente o coração. Dessa forma, é necessário
comprimir o tórax com profundidade suficiente, precisa-se ter a recomendação de “comprimir com
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força” de tal forma que a pressão intratorácica seja suficiente para retornar o fluxo sanguíneo. A
recomendação é que as compressões torácicas tenham uma profundidade de, pelo menos, 2
polegadas (5 cm) para um adulto médio. O acesso ao desfibrilador (DEA) é de fundamental
importância ao sistema de atendimento em PCR. Após obtido, aplicar e tentar a desfibrilação, se
indicada, assim que o desfibrilador estiver pronto para uso. Contudo, A RCP deverá continuar
sendo administrada enquanto as pás do DEA sejam colocadas e este esteja adequado para o uso.
Dessa forma, após chegada do DEA ao local, deve-se usá-lo o mais rápido possível (AMERICAN
HEART ASSOCIATION. et al., 2015). A obstrução das vias aéreas por corpo estranho é entendida
por uma interrupção total ou parcial da passagem de ar até os alvéolos pulmonares, podendo ser
causada por trauma, ingestão de líquidos, alimentos e pequenos objetos (MACIEL. et al., 2017).
Para realizar a desobstrução de vias aéreas em bebês responsivos, é recomendado sentar-se ou
ajoelhar-se com bebê no colo, segurando-o de barriga para baixo e com a cabeça levemente mais
baixa que o tórax, bem apoiada no antebraço. Apoiar a cabeça e a mandíbula do bebê com a mão,
com cuidado para não comprimir o pescoço. Apoiar o antebraço sobre a coxa ou colo para dar
suporte ao bebê. Com a região hipotenar da mão, aplicar cinco golpes nas costas entre as escápulas
do bebê; cada golpe deve ter a intensidade suficiente para deslocar o corpo estranho. Após estes
golpes, girar o bebê de barriga para cima mantendo a cabeça do bebê mais baixa que o tronco,
segurando-o nas costas e aplicar cinco compressões torácicas rápidas abaixo da linha dos mamilos
no mesmo lugar onde se realiza a massagem cardíaca. Alternar a sequência de cinco golpes nas
costas e cinco compressões torácicas até que o objeto seja removido (FONTANA; SANTOS, 2014).
Se o bebê tornar-se inconsciente parar de aplicar os golpes e colocá-lo em um lugar rígido e plano;
abrir a via aérea e inspecionar, se for visualizado, o objeto poderá ser removido através da varredura
digital; caso contrário a varredura digital não deverá ser realizada, pois pode piorar mais a
obstrução, sendo perigoso e podendo ser potencialmente fatal. Se não houver sucesso durante as
manobras de desobstrução deve-se iniciar o mais precoce possível a manobra de ressuscitação
cardiopulmonar, com ênfase nas compressões torácicas (FONTANA; SANTOS, 2014). Em caso de
crianças e adultos pode ser realizado a manobra de Heimlich. Antes de realizar a manobra deve-se
avisar ao paciente que tentará desengasgá-lo. O profissional se posiciona por detrás do paciente e
inclina o tronco do mesmo levemente para frente. Com o punho de uma das mãos fechado, colocase o braço ao redor do paciente e agarra-se o punho fechado com a outra mão na altura entre o
umbigo e o osso esterno do tórax. Faz-se, então, um movimento rápido e forte para dentro e para
cima quantas vezes forem necessárias (POLETTO et al., 2013). Porém, observar que a estatura da
criança é menor que a do adulto. Para que a manobra seja realizada com eficiência, deve-se ficar
ajoelhado atrás da criança, de modo que fique aproximadamente com a mesma estatura para a
execução da manobra. (FONTANA; SANTOS, 2014). Antes da realização dos procedimentos
deve-se chamar a ajuda especializada, seja por alguém que esteja próximo ao socorrista ou o próprio
socorrista (POLETTO. et al., 2013). O objetivo da abordagem padronizada é permitir o
reconhecimento das situações de emergência, principalmente dos sinais de desconforto respiratório,
insuficiência respiratória e choque, para poder intervir precocemente, impedindo que estas situações
progridam para insuficiência cardiopulmonar e parada cardíaca (MATSUNO, 2012).
Considerações finais: A disseminação de informações referentes ao reconhecimento e manejo da
PCR e da OVACE surge como uma importante alternativa na diminuição de agravos, não devendo
ter como alvo apenas centros comerciais, mas ser propagadas para diversos outros locais públicos,
onde a frequência desses eventos é elevada e/ou o fluxo de pessoas é considerável. Este, portanto é
um grande exemplo de educação em saúde, onde leigos são treinados para utilizarem técnicas de
Suporte Básico de Vida, atuando com eficácia e contribuindo assim para a redução de óbitos em
vítimas de PCR e diminuindo sequelas decorrentes de hipóxia e anóxia em pacientes que sofreram
obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Com base nisso, percebe-se que o evento foi de
significativa importância, pois a população teve acesso ao conhecimento de o quanto é importante
saber fazer manobras de desengasgo e de RCP para poder minimizar os danos enquanto o serviço
médico de emergência chegue ao local solicitado. Realizando, portanto, uma atividade crucial de
prevenção primária em saúde. Entretanto, seria importante que um evento de tamanha magnitude
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não ocorresse apenas em um único final de semana e que ele fosse mais divulgado na imprensa,
tendo em vista que quanto mais pessoas estiverem preparadas, mais vidas poderão ser salvas.
Descritores: Educação em Saúde. Reanimação Cardiopulmonar. Prevenção Secundária.
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE UMA UNIDADE DE SAÚDE
DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Introdução: O território em saúde é um espaço limitado político-administrativamente, em que se
edificam e exercitam os poderes do Estado e dos cidadãos, de grande importância para a definição
estratégica de políticas públicas de saúde. Dentro do território, podemos definir o território-área,
limitação determinada pelo Estado, resultante do planejamento das ações governamentais, mas
também pode ser construído em consonância com a organização social. Para Gusso e Lopes (2012),
território-área, é onde se localiza e atua uma Unidade de Saúde da Família (USF), em que se
consideram as barreiras geográficas, as dimensões do acesso e o transporte da população até às
unidades para a definição dos seus limites. De acordo com a Politica Nacional de Atenção Básica
(2011), o território-área da Estratégia de Saúde da Família abrange em torno de 2400 a 4000
pessoas, porém a média recomendada é de 3.000 indivíduos por USF. Esse, por sua vez, subdividese em microáreas, local de atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e nem sempre são
contíguas. As microáreas devem congregar, no máximo, 750 habitantes conforme prevê a PNAB
(2011) e essa subdivisão é feita buscando uma próxima homogeneidade das famílias considerando
as condições sociais, econômicas e epidemiológicas, visando potencializar as ações de saúde. É de
suma importância para os profissionais que atuam na Atenção Básica conhecer a territorialização
em saúde, bem como a considerar os condicionantes e determinantes no processo de saúde-doença
de cada espaço. De acordo com Gualda e Bergamasco (2004), o conjunto de relações entre o
suscetível e o meio e outras variáveis são fatores preponderantes para a determinação do estado de
saúde e doença de uma população. Conforme San Mártin (1981), a qualidade e dinâmica do
ambiente socioeconômico, modos de produção e relações de produção, tipo de desenvolvimento
econômico, velocidade de industrialização, concentração de riquezas, participação comunitária e
responsabilidade individual e coletiva são componentes determinantes para o processo saúdedoença. Ademais, deve haver no território-área equipamentos sociais construídos pelos Órgãos
Públicos que constituem espaços físicos com a finalidade de proporcionar à população o bem-estar,
os quais, para Coelho e Souza são estruturações das redes de serviço público, sendo instrumentos da
integridade social e atenção à saúde, com o objetivo de fortalecer a população local, minimizar os
problemas sociais existentes e favorecer um local para articulação de politicas sociais. Neles
podem-se combinar ações com o intuito de estimular a participação popular, a qual constitui quinta
diretriz da PNAB (2011), e atender às necessidades específicas de cada território-área. Além disso,
o conhecimento acerca do processo de trabalho na unidade de saúde da família é fundamental para a
articulação entre a capacidade de ofertar cuidado pela equipe de saúde e a demanda apresentada
pela população do território. Assim, entende-se que o acolhimento e a escuta qualificada podem
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funcionar como dispositivo organizador da oferta de cuidado e como postura da equipe, buscando o
atendimento universal, conforme preconiza a PNAB (2011). Como recurso de aperfeiçoamento do
estudo, foi utilizada a metodologia de diagnóstico situacional que consiste em uma revelação e
mapeamento de vários contextos em saúde, para permitir a reflexão acerca das atuais
implementações e delinear ações futuras para a melhoria da estruturação em saúde. Diante do
exposto, o objetivo deste relato é apresentar o diagnóstico situacional de uma unidade de saúde da
família situada no município de João Pessoa. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência,
realizado por estudantes do curso de medicina da Faculdade Ciências Médicas da Paraíba, durante
as atividades do módulo Atenção em Saúde I, no período de março a junho de 2017 em uma USF de
um bairro de João Pessoa. As práticas do módulo permitiram o conhecimento de políticas de saúde,
estruturação da Estratégia de Saúde e da Família e territorialização em saúde, seguindo o roteiro de
práticas instruído pelos docentes responsáveis. Para a construção deste relato, foi utilizada como
fonte de dados os relatos dos moradores e profissionais, reconhecimento de campo, anotações do
grupo e imagens. Após a finalização das atividades práticas todo o material foi organizado
analisado à luz da literatura pertinente, e por fim, concluiu-se a construção do diagnóstico
situacional. Relato de experiência: Durante a vivência no território–área da Unidade de Saúde da
Família estudada, foi possível perceber que há uma deficiência e consequentemente, necessidade de
melhorias na estrutura e espaço físicos, visto que a USF funcionava em uma casa alugada com
estrutura precária e com espaço pequeno para a realização das atividades de atenção primária à
saúde da população, além de possuir barreiras funcionais, com dias específicos para atendimentos a
hipertensos e diabéticos, e barreiras geográficas, como ladeiras e ruas sem pavimentação. Dentre as
dificuldades enfrentadas pela equipe estão: o desafio de cuidar da população em envelhecimento, a
alta incidência de doenças crônicas, como a diabetes e a hipertensão. Somado a isso, é um território
em que existe uma grande quantidade de estudantes, em que estão ausentes durante o horário de
visitas dos ACS, dificultando o elo entre a comunidade e a USF, bem como o desempenho de
políticas de saúde eficazes para essa população jovem. O processo de verticalização no território é
crescente e é evidente que a unidade não está preparada para essa mudança, tendo em vista o
número crescente de moradores e o constante número de ACS atuando no território. A demora na
marcação de alguns exames e consultas de especialidades, a interdição da sala de vacinação e o não
funcionamento da farmácia também são limitações que usuários e trabalhadores enfrentam
diariamente. O território compreende nove microáreas, sendo a microárea apontada como de risco
caracterizada por desigualdades sociais compreendidas por condomínios confrontando com casas
em situações precárias, esgoto a céu aberto e alguns casos de terrenos de ocupação por uso-capeão,
também apresenta altas taxas de alcoolismo e tabagismo, barreiras geográficas, a exemplo de ruas
não pavimentadas e em condições sanitárias inadequadas, dificultando o acesso do usuário e
contribuindo negativamente para o processo de saúde-doença. As demais microáreas apresentam
uma maior homogeneidade: ruas pavimentadas e melhores condições sanitárias, porém a equipe da
USF enfrenta dificuldades de comunicação com a população. Os fatores condicionantes e
determinantes são bastante visíveis no território, por ser uma região que abrange todos os níveis
sociais. Observou-se a falta saneamento básico e pavimentação em várias ruas, como também
condições de moradia adequada a muitos moradores. Há ainda alta incidência de alcoolismo,
tabagismo e doenças sazonais. Ademais, podem-se constatar no território-área os seguintes
equipamentos sociais: uma praça, escolas, igrejas e a própria USF. No equipamento social praça,
acontecem diariamente atividades físicas e educativas ministradas pela equipe multiprofissional e
pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, com o intuito de promoção e prevenção de saúde, sendo
também um local onde os pais levam os filhos para brincar e os adultos se encontram para
conversar, intensificando as relações sociais. É importante destacar que por falta de condições
adequadas de funcionamento da Unidade, a mesma foi transferida para o espaço físico da USF do
território vizinho, o que tem sido um transtorno para os usuários visto a dificuldade de acesso ao
novo local, ocasionada pela distância da mesma. Segundo relatos, tal situação foi gerada, também,
devido a frágil participação popular do território-área, o qual não possuí um representante da
comunidade que lute pelos direitos da comunidade. Essa fragilidade ocorre pelo fato de que o
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território, em sua maioria, é composto por estudantes, idosos, funcionários públicos, os quais
possuem convênios particulares de saúde e pouco precisam da rede pública. A equipe da USF
funciona com a maioria dos profissionais preconizados pela PNAB (2011), faltando apenas um
Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) e um ACS para microárea descoberta. Com relação ao processo de
trabalho, a unidade encontra dificuldades na oferta de cuidados devido à falta de estrutura, como
citado anteriormente. Além disso, o acolhimento não funciona por livre demanda conforme a PNAB
(2011), devido graças à barreira funcional organizativa existente na unidade, ou seja, o cronograma,
feito pela equipe que vai de encontro ao acesso universal. Conclusões: Por fim, é importante para a
formação médica e dos demais profissionais de saúde o estudo da territorialização no âmbito prático
desde o primeiro ano do curso, levando o aluno a construir um olhar crítico sobre a Estratégia de
Saúde da Família. Visto que, conhecer os condicionantes e determinantes do processo saúde-doença
permite criar estratégias de saúde e melhor aproveitar os benefícios assegurados pelo SUS e, por
conseguinte, melhorar a atenção e atendimento ao usuário. Viu-se também que essa experiência
contribuiu na perspectiva de uma postura clinica ampliada que considera os aspectos
biopsicossociais compreendidos pela população. A partir da percepção das principais problemáticas
que acometem o território, foram realizadas ações educativas por meio dos equipamentos sociais,
visando melhorar a qualidade de vida aos usuários. Pode-se concluir que é de grande importância
para a população à efetivação do direito a saúde, tendo em vista a assistência da população. A
atenção primária é fundamental para o início dos cuidados das pessoas, no entanto, precisa de
estrutura e de todos os serviços disponibilizados para ter eficácia para a população. Assim, pode ser
comprovada a efetividade e a importância de uma Unidade de Saúde da Família para a promoção da
saúde e a prevenção contra enfermidades.
Descritores: Saúde Pública, Educação em Saúde Pública, Saúde da Família, Atenção Primária à
Saúde.
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Introdução: O processo de envelhecimento inicia-se ao nascer e faz parte de todos os seres vivos.
A compreensão deste processo só pode ser entendida quando analisamos os aspectos geográficos,
culturais, sociais e pessoais que acercam este indivíduo (SNEIDER; IRIGARAY, 2008). A
população mundial tem envelhecido no mundo desenvolvido junto com o crescimento
socioeconômico e tecnológico, como o avanço da medicina, assim trazendo maiores possibilidades
de vida centenária e como consequência deixando o número da população idosa crescer frente ao
número de nascidos vivos (GUGGENHEIM, 2005). Nesse cenário de transição demográfica cujo
resultado é o envelhecimento populacional mundial, a violência contra a pessoa idosa tem crescido
juntamente com a população, sendo uma realidade a ser tratada pela sociedade civil e pelo Poder
Público nos dias atuais. Para esclarecer tal fato, vale salientar que em 2014 foram notificados, no
Brasil, 8.889 casos de violências contra a pessoa idosa e, dentre os tipos de violência a essa
população específica, estavam o abuso físico, sexual, emocional, financeiro e a própria negligência
contra o idoso, sendo essa estatística um alerta para as autoridades implementarem as políticas
públicas em defesa dos direitos das pessoas idosas em nosso país (ALVES, 2016). Além do
aumento da violência contra esse grupo populacional, soma-se também o acréscimo da prevalência
de problemas de saúde que ocasionam necessidades de cuidados a pessoa idosa, como as quedas e
as fraturas, junto com a devida velocidade e exigência de mão-de-obra social dos familiares faz com
que essas mesmas famílias procurem por instituições de longa permanência para os idosos (ILPI’s),
terceirizando assim o cuidado do processo de envelhecimentos de seus parentes a instituições
filantrópicos de cunho religioso (SILVA et al., 2009). Nesse panorama de falta de proteção social
das famílias para seus entes idosos, as ILPI’s surgem como uma opção de cuidados de rede de
proteção social comunitária para pessoas idosas com processo de envelhecimento patológico que,
por sua vez, buscam enfatizar os cuidados básicos de vigilância e a manutenção diária e assim,
muitas vezes, infantilizando a pessoa idosa e esquecendo o lado subjetivo de cada sujeito histórico
institucionalizado, como a necessidade de adaptação as regras do novo ambiente, a conservação de
qualidade de vida e suas singularidades que tangem o imaginário coletivo sobre as condições sociais
de viver e de envelhecer fora do ambiente familiar (CLARES; BORGES; FREITAS, 2016).
1
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Entrementes, o sufocamento da subjetividade nos fez pensar em uma forma de dar voz a pessoa
idosa institucionalizada, assim utilizando-se a autobiografia na pretensão acadêmica de resgatar a
identidade de uma, como protagonista de sua história de vida, fazendo-a sentir-se pertencente de si
mesma, ao mesmo tempo provocando sensibilização e norteamento aos cuidadores, acadêmicos
envolvidos no projeto de extensão e aos leitores deste trabalho para a discussão contínua de
cuidados para esse novo fluxo de vida que atinge a realidade brasileira de forma potencial, qual
seja, a possibilidade de construção da velhice em uma instituição asilar. Metodologia: Relato de
experiência utilizando-se como percurso teórico-metodológico o emprego da História Oral e da
Memória a fim de coletar fontes orais, imagéticas e escritas que narrassem sobre o papel da referida
personagem na problemática apresentada, foram apresentadas as memórias e as histórias de uma em
torno da (re)construção de sua (auto)biografia, ou seja, de fatos históricos sobre sua origem
familiar, de sua formação educacional, de sua vida profissional até seu processo de
institucionalização para gerar uma experiência positiva na formação, dados esses coletados entre os
meses de maio e junho de 2017, como parte das atividades acadêmicas do projeto de extensão
universitária. Relato de experiência: Uma idosa atenta e recatada, que à primeira impressão prefere
viver reservada em sua privacidade, no entanto, mostra-se aberta, receptiva e comunicativa quando
vem a interagir com outras pessoas. Possui grande facilidade para relatar a vida, mas também se
mostra reativa quando confrontada com questionamentos mais profundos. Apresenta senso crítico
aguçado e se mostra bem popular entre os funcionários da instituição. Ela relata que não se lembra
de como foi institucionalizada, e que tudo que sabe sobre sua chegada ao local advém de
informações que a polícia lhes contara. A senhora afirma que uma pessoa próxima a colocou em
situação de vulnerabilidade. No entanto, antes que ocorresse uma tragédia, ela fora encontrada e
levada ao hospital e, em seguida, à instituição, onde reside atualmente. Assim atribuindo a Deus o
motivo de ainda estar viva, e tendo uma visão espiritualizada, afirma que todos os seus pertences
que possuíam valor comercial, como suas joias e cartões, haviam sido roubados, no entanto apenas
sua “aliança com Deus”, um anel de prata com o símbolo de sua denominação religiosa, fora
deixada em seu dedo, como um sinal de que os bens materiais nada são quando comparados com a
fé e, dessa forma, repudia o materialismo e a ganância do enteado. A idosa narra ainda, que morava
com seu marido em outra cidade, no entanto, após seu falecimento, veio a se mudar a convite de um
familiar, o qual tinha más intenções. É interessante ressaltar, que mesmo após todo o ocorrido,
expressa: “Que Deus tome conta dele, porque um dia ele vai se arrepender de tudo o que ele tem
feito!”, mostrando que foi capaz de perdoá-lo. Quando indagada sobre a vida ao lado de seu marido,
explica que era um homem maravilhoso, e que era feliz ao seu lado. Ela expressa aliviada que
sempre desejou sossego, e que agora o tem, afirma categoricamente que gosta da instituição asilar
na qual se encontra porque lhes possibilitou viver em paz. Diz que é um lugar maravilhoso, onde
todos vivem como uma grande família e interagem mutuamente. Fala que, mesmo não podendo
escolher onde ficar, se sente bem porque possui um quarto, sua cama e seus pertences pessoais.
Quando indagada acerca do desejo de modificar algo no local, ela fala que nada mudaria, pois está
satisfeita porque não há confusão ou discussão, e todos são amáveis. Assume também o mesmo
posicionamento positivo quanto a vivência em um ambiente com regras, pois explica que estas são
saudáveis e proveitosa. Em relação à dependência, afirma que se acha independente por “não dever
nada a ninguém!”. Quando indagada acerca do seu processo de envelhecimento ela se mostra um
tanto hostil, pois explica que ninguém escolhe a vida que tem e muito menos o tempo que vive, e
que todas as situações da vida são determinadas por Deus. Segundo sua concepção, ela não pode
mudar nada em sua história, porque só o divino resolve sua vida. Implicitamente ela acaba se
referindo a autonomia da escolha, sugestionando que já não a possui, pois já não pode mais decidir
sobre o que deseja fazer como fora outrora. No entanto, demonstra imensa saudade da família,
indicando que o maior sonho da sua vida é revê-la, haja vista ter perdido contato com todos após
seu casamento e saída da residência dos pais. Afirma que a família é sua maior saudade, mas que,
decorrido tanto tempo, sente-se quase que anestesiada quanto a esse sentimento, mas explica
pesarosa que sonha todas as noites com os pais e irmãos, recordando-se dos momentos que se foram
com as águas correntes do tempo. Explana, em meio a reminiscências, das recordações acerca dos
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momentos com os pais, de quando saíam para plantar no roçado, bem como as colheitas, visto que
moravam em uma fazenda no interior. Mas o que foi mais interessante, foi sua confissão de que não
gostaria de lembrar-se de tantos acontecimentos do passado, os quais preferia esquecer, como por
exemplo um momento de sua juventude no qual vivenciou um desequilíbrio emocional que a fez
isolar-se em um quarto e não comunicar-se com ninguém durante duas semanas. Quando
confrontada acerca da forma que ela encara a morta ele responde que não pensa nisso, mas que já
morreu e reviveu novamente e diz ainda: “eu levei uma vida que não sei se morri ou vivi, mas estou
aqui!”, como que demonstrando um pouco do vazio que carrega deixado pelo desenraizar gradativo
de suas origens e os vínculos que se perderam nas esquinas do tempo frígido e impaciente que por
ninguém espera, nem mesmo por ela que quisera juntar os cacos de sua dignidade esfacelada
brutalmente. E acrescenta referindo-se à morte do marido: “Quando ele morreu acabou-se meu
mundo! Nunca mais fiz uma viagem e por causa da única que fiz, estou aqui! Por causa de gente
mal que só me via por causa dos tostões que tenho!”. Quanto à felicidade ela expressa que não se
sente nem feliz nem infeliz! Sente-se “normal”, como que anestesiada, apenas relembrando quem
fora outrora e o tempo que vivera em família e que esvaiu-se por entre suas mãos enrugadas e
marcadas pelas adversidades da vida. Considerações finais: A absorção dessa história veio a ser
benéfica em vários espectros, desde uma potencial sensibilização ao outro, requisito básico e
preciso para formação em saúde, como também a ensinamentos com base em seus ideais que reflete
em uma formação muito além do profissional, mas também como chaveamento da caracterização de
filosofia para formação do ser integral, sendo essa experiência possível devido a um projeto de
extensão universitário.
Descritores: Assistência Integral à Saúde. Institucionalização. Autobiografia como assunto.
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EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Elisa Brito do Nascimento Leal1
Adriana Ruberg2

Introdução: Educação em saúde consiste em quaisquer combinações de experiências de
aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias destinadas à saúde. Isso quer dizer
que a combinação enfatiza a importância de conciliar múltiplos determinantes do comportamento
humano com diversas experiências de aprendizagem e de intervenções educativas, nas quais
delineiam o processo de educação de saúde de quaisquer outros processos que contenham
experiências acidentais de aprendizagem, apresentando-o como uma atividade sistematicamente
planejada com predisposição, possibilidade e reforço. As ações voluntárias dizem respeito a plena
compreensão e aceitação dos objetivos educativos implícitos e explícitos nas atividades aplicadas e
desenvolvidas, através de um conjunto formado por: medidas comportamentais adotadas por uma
pessoa, grupo ou comunidade para finalidade de um efeito intencional sobre a própria saúde. A
educação em saúde na prática constitui apenas uma fração das atividades técnicas voltadas para a
saúde, sendo tratada como uma atividade-meio, prendendo-se especificamente à habilidade de
organizar logicamente o componente educativo de programas que se desenvolvem em quatro
diferentes ambientes: a escola ou ambiente do saber, o local de trabalho, o ambiente clínico (em
seus diferentes níveis de atuação) e a comunidade, correspondendo aqui como contendo
populações-alvo que não se encontram usualmente nas três outras dimensões. Baseado nisso a
Educação Popular em Saúde é um conjunto de conceitos polissêmicos, que recebem expressão
concreta nas ações sociais orientadas pela construção de correspondência entre as necessidades
sociais e a configuração de políticas públicas, proporcionando lutas coletivas em torno de projetos
que levem à autonomia, solidariedade, justiça e equidade. As ações de Educação Popular em Saúde
arrojam movimentos voltados para a promoção da participação social no processo de formulação e
gestão das políticas públicas de saúde direcionando-as para o cumprimento efetivo das diretrizes e
dos princípios do SUS: universalidade, integralidade, equidade, descentralização, participação e
controle social. Ao trabalhar com atores sociais, a Educação Popular contribui para a construção de
cenários nos quais os movimentos populares possam se fazer presentes, apresentando novas
temáticas, experiências e anseios. Ao colocar-se como referência no campo de práticas dos
profissionais de saúde, a Educação Popular contribui para a formação de profissionais engajados
com as questões sociais, não somente pela mudança de atitudes e comportamentos, mas,
principalmente, pelo envolvimento ativo nas lutas por direitos e comprometimentos com posturas
acolhedoras e de construção da autonomia dos indivíduos e dos grupos sociais. A reflexão crítica, o
diálogo e a construção compartilhada do conhecimento representam ferramentas que propiciam o
encontro entre a cultura popular e a científica, sendo imprescindível a disponibilidade de escuta e
fala dos atores que se põem em relação. Ou seja, cada participante com uma visão de saberes e
práticas diferentes, compartilhando situações de reciprocidade e cooperação. A Educação Popular é
tida como um processo de relações pedagógicas emergentes em cenários e vivências de
aprendizagens que articulam as subjetividades coletivas e as relações de interação que acontecem
nos movimentos sociais. Isso converte-se na aproximação entre agentes formais de saúde e
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população, fazendo com que a distância entre a assistência (que representa intervenção pontual
sobre a doença em um tempo e espaço determinados) e o cuidado subtraiam-se, através de ações
que estabelecem relações intersubjetivas em tempo contínuo, espaço de negociação e inclusão dos
saberes, dos desejos e das necessidades do outro. Pode-se dizer, de maneira direta que a
institucionalização da Educação Popular em Saúde tem como referencial a Educação Popular em
suas dimensões epistemológica, ético-política e metodológica. Metodologia: A disciplina de
Atenção em Saúde III (AS III) do curso de graduação em Medicina da Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba volta-se para a Educação em Saúde. O grupo de professores responsáveis pelo
módulo AS III divide a sala sistematicamente em grupos na busca da efetividade da ementa teóricoprática. Os grupos se subdividem entre si, traçando programações de abordagens nos sítios
disponíveis para trabalho mútuo com a instituição, baseadas em um estudo realizado com os
professores, diretores e coordenadores em torno de temas que urgiam por discussões dinamizadas.
Esse relato de experiência está sustentado em um cronograma pré-estabelecido em sala de aula com
a professora responsável, Adriana Ruberg tendo em vista a realidade do campo da prática, a
Unidade de Saúde da Família do Altiplano (USF-Altiplano). Foi realizada uma pesquisa
bibliográfica em livros, bases de dados nacionais, utilizando-se de artigos e manuais do Ministério
da Saúde. Foram abrangidos relatos de experiência, artigos de revisão e artigos originais, utilizandose o descritor Educação Popular em Saúde. Análise e Discussão: A Educação Popular em Saúde,
através dessas atividades, estimula à busca pela informação, promoção da saúde, qualidade de vida,
prevenção de doenças, engajamento e participação da população dos temas em evidência e do
sistema de saúde. O objetivo principal é contribuir para a melhoria do quadro assistencial em saúde,
prestação de serviços e qualidade de vida dos usuários, das suas famílias e do público em geral a
partir da concepção ampliada da saúde e dos seus determinantes sociais, garantindo a prevenção e
promoção da saúde na USF-Altiplano. De acordo com um cronograma pré-estabelecido, no dia 27
de março de 2017 foi realizada uma atividade de Educação Popular em Saúde com o tema central
“DST’s e Gravidez” na sala de espera da USF-Altiplano durante o turno da manhã (à partir das
7:30h), com os usuários que aguardam o atendimento médico, sob a supervisão da professora. O
objetivo da atividade foi de levar ao público presente, a conscientização sobre doenças sexualmente
transmissíveis (DST’s) juntamente com a prevenção da gravidez, ressaltando a importância do uso
de preservativos para evitar uma gravidez indesejada e ao combate às DST’s. Foi estabelecido um
conteúdo programático, no qual abordou-se através de explicação direta e acessível os seguintes
temas: definição de DST; seus sintomas frequentes; seus riscos na gravidez; como combater sua a
transmissão e disseminação; a importância do uso de preservativos para evitar gravidez não
planejada e a importância de um planejamento familiar e pessoal para engravidar. Todo o conteúdo
foi abordado com o auxílio de cartazes ilustrativos e autoexplicativos, contendo textos de efeito e
fotos que ilustravam tabelas de estudos e imagens relacionadas ao tema. Foi realizada também a
distribuição de preservativos disponibilizados pela própria USF entre os usuários como ferramenta
para a prática do que foi passado. Não foi demonstrado como utilizava-se o preservativo, mas foi
ilustrado nos cartazes a maneira correta de uso e manipulação. Planejou-se discutir o tema através
de diálogo interativo com os usuários, que de acordo com a demanda apresentada, poderia ser
interrompido com eventuais dúvidas e perguntas, pois a interação público-aluno é o ponto chave do
objetivo. Entretanto, observou-se que devido ao público misto encontrado na sala de espera
(homens e mulheres de faixas etárias diferentes), ao número reduzido de pessoas no dia para uma
disseminação de alcance efetivo (do que costumeiramente encontrado na USF) e também ao tabu
que, infelizmente, ainda circunda o tema em questão, o diálogo não foi tão bem sucedido, contando
apenas com a interação de uma usuária, o que todavia é um grande ganho para este fim. Contudo, o
feedback geral da ação foi satisfatório, pois mesmo com a mínima adesão de interatividade, a
mensagem foi passada de forma simples e direta até mesmo para alguns usuários que se mostraram
um pouco dispersos durante as explicações. Vale ressaltar que apesar do quadro geral de alcance, a
distribuição de preservativos como meio de transferência de mensagem foi melhor aderida, não
sendo aceita apenas por duas idosas presentes. Acredita-se que ainda seja devido ao tabu que
mencionou-se anteriormente. Diante disso, elucida-se como Paulo Freire traz frente às práticas
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populares - nesse caso Educação Popular em Saúde – que não basta querer mudar a realidade social
e sim saber mudá-la através dos meios favoráveis. Isso mostra que deve-se saber que essa não é
uma luta individual e nem de um grupo, é de todos, onde tem-se que agir e refletir sobre as ações
individuais e ações sociais. Isto é, unir efetivamente a teoria à prática e colocar-se sempre junto à
mensagem transmitida. Considerações Finais: Os princípios de Paulo Freire são válidos e
indispensáveis no planejamento e execução dessas atividades, pois trazem a questão do saber ouvir,
de promover uma educação libertadora desmistificando e sendo mais determinista partindo do nível
do educando, aprender com o outro e estar de fato diante das classes populares, assumir a
ingenuidade dos educandos respeitando todo e qualquer questionamento feito e viver pacientemente
impaciente para aprender a trabalhar e construir “com” o povo com criticidade, ou seja, não
perdendo a crítica, assumindo a ingenuidade em si e do outro, recriando, reaprendendo mais uma
vez e por fim realizar o objetivo esperado. Pode-se observar, logo, que a Educação popular em
Saúde parte do fundamento da aprendizagem significativa e problematizadora, levantando
possibilidades que permitem a construção coletiva, além de guiar os caminhos para uma relação
dialógica e horizontal, na qual cada personagem do SUS (trabalhadores, usuários e gestores) possa
contribuir, ensinar e aprender, edificar e desconstruir concepções, ideias e conceitos a respeito da
saúde, de sua produção e operação, além de suas funções. Pois, segundo Paulo Freire, o processo de
ensino não se limita a transferência de conhecimentos, mas consiste também em criar novas
possibilidades para a sua própria produção. É necessário, portanto, que o profissional possua uma
visão globalizante e crítica a respeito das necessidades de saúde da clientela. Ademais, muito mais
importante é estar envolvido com o sujeito, grupos e comunidade. Considerando que os
profissionais de saúde trabalham em equipe, destaca-se como fundamental a interdisciplinaridade,
ao lidar com elementos conectados aos clientes que relatam seu estado de saúde: ambiente, biologia
humana, qualidade de vida e a organização dos serviços de saúde propriamente dita.
Descritores: Educação popular em saúde; Educação popular; Princípios de Paulo Freire.
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EFETIVAÇÃO DO CONHECIMENTO ACERCA DOS DIREITOS
DOS USUÁRIOS DO SUS
Davi Alves Moura ¹
Erivalda Maria Ferreira Lopes ²
Francisca Adelania Paulino da Silva ³
Yasmin Lucena Dantas⁴
Rosa Camila Gomes Paiva⁵
Sandra Fernandes Pereira de Melo⁶1

Introdução: A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, Portaria n. 1.820 GM/MS, de 13 de
agosto de 2009, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) em sua 198ª Reunião
Ordinária, realizada no dia 17 de junho de 2009. Fundamenta-se na Lei 8.080/90, na Política
Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão da Saúde, de 2003 e na Política Nacional de
Gestão Estratégica e Participativa do SUS, de 2007 (BRASIL, 2009). A carta consiste em seis
fundamentos básicos os quais se apoiam nos ideais de que todo cidadão deve ter acesso irrestrito
aos sistemas de saúde; deve ser tratado de forma adequada e efetiva; deve ser atendido de acordo
com os pré-requisitos da humanização e do acolhimento, sem qualquer discriminação; deve ter
atendimento respeitoso quanto aos seus valores e direitos; além disso, o cidadão deve também ter
responsabilidades quanto ao seu tratamento para que seja eficaz e tem o direito ao
comprometimento dos gestores das ações e serviços de saúde para que os demais princípios sejam
garantidos (BRASIL, 2007). Diante disso, essa importante ferramenta tem por objetivo ratificar o
acesso universal e igualitário a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde e
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, aspectos defendidos pela Lei Orgânica e pela Política
Nacional de Humanização (BRASIL,2007). Sabe-se que quando no cotidiano dos serviços de saúde
não se edifica uma relação de trabalho como um direito, reproduz-se dificuldades de acesso, falhas
no atendimento e não cumprimento irrestrito dos direitos à humanização, respeito e acolhimento.
Nessa conjuntura, surge inclusive, distanciamento da prática das premissas da “Carta de Direito dos
Usuários do SUS’’. Dessa forma, defere-se que é preciso colaborar com o processo de defesa do
direito em saúde e com a formação de profissionais comprometidos com esse direito fundamental,
demonstrar a necessidade de que sejam construídas iniciativas para mudança na formação em saúde,
ao enfatizar a valorização do diálogo entre profissionais da saúde com a realidade da população,
com o intuito de superar os atuais entraves da saúde. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de
caráter descritivo e exploratório e o método utilizado foi de revisão sistemática de literatura,
realizada entre o período de agosto a setembro de 2017 por estudantes do 4º e 5º períodos do curso
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de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Foram incluídos seis artigos da base de
dados da Scielo, bem como de documentos originais disponibilizados na rede mundial de
computadores, além de duas resoluções do Ministério da Saúde, cujo tema pesquisado foi a
efetivação do conhecimento acerca dos direitos dos usuários do SUS, e apresenta como descritores:
Saúde, Direito à Saúde, SUS. Os artigos foram indexados no período de 2005 a 2017. Os critérios
de inclusão dos artigos definidos para esta revisão foram: ser artigo completo de pesquisa; estar
publicado no idioma português; estar disponível eletronicamente e abordar a temática em estudo.
Foram excluídos todos os artigos que não contemplaram a temática do estudo. O objetivo dessa
pesquisa é levantar uma discussão sobre a importância, bem como a necessidade de informar os
usuários acerca de seus direitos e deveres no que diz respeito à sua recepção no sistema público de
saúde, com o intuito de que, com esse conhecimento, eles busquem melhorar sua autonomia perante
ao seu tratamento, contribuindo, assim para seu empoderamento frente à saúde e valorização da sua
cidadania. Desenvolvimento: Chaves, Costa e Lunardi (2005) alegam que o conhecimento e a
informação constituem o meio de perpetuação da cidadania. A ausência de informação fornece
subsídios para a prática de ações abusivas, exploradoras e dominadoras. Para que os indivíduos
possam garantir seu bem-estar, faz-se necessário manterem-se bem informadas e lutar pelos seus
ideais e crenças. A compreensão de que o acesso à informação é um meio de acesso a outros
direitos, direciona ao entendimento de que, sendo a saúde um direito social assegurado
constitucionalmente, é dever do Estado fornecer e garantir o acesso às informações referentes ao
SUS, sobretudo no que diz respeito aos direitos dos usuários convolutos pelo processo de saúdedoença (GENTILLI, 2005). Segundo Pacheco e Garbin (2010), o direito à saúde é insubstituível e,
sobretudo, primordial, no entanto é premente a necessidade de lutar pela qualificação das ações e
serviços. Porém, para que isso aconteça, é imprescindível que os usuários da saúde possuam o
conhecimento de todos os seus direitos, pois a partir disso poderão argumentar, reivindicar com
autonomia e serem sujeitos de ações transformadoras para garantir o fiel cumprimento do que é
preconizado pela lei. Sabe-se que a ampla maioria dos usuários não possui conhecimento acerca dos
seus direitos, assim sendo, a lutar por mudanças e melhorias torna-se significativamente mais
difícil, afinal não há uma fundamentação básica para baseá-la. No entanto, a Carta dos Direitos dos
Usuários da Saúde tem a finalidade de guiar o cidadão frente as suas necessidades, sobretudo no
que diz respeito ao sistema de saúde, seja ele público ou privado, propiciando, assim, o direito
essencial ao ingresso digno nesses sistemas (ERDMANN et al., 2009). No entanto, para Erdmann
(2008), não basta somente a existência da carta, propiciando direito e acesso ao sistema público de
saúde. A população necessita instituir uma consciência política, ultrapassando a marca do
conservadorismo que permeia sociedade brasileira, bem como, a prevalência do modelo biomédico
que ainda é hegemônico entre muitos profissionais e instituições atualmente. Compreendendo que o
conhecimento dos direitos dos usuários é de extrema relevância para o desenvolvimento de uma
consciência responsável, democrática e reflexiva enquanto cidadão, tanto no que diz respeito ao
papel de usuário quanto de profissional da saúde, conhecer os direitos é, indubitavelmente, o
primórdio das ações para combater as barreiras encaradas pelos usuários de saúde no que relacionase ao acesso pleno e irrestrito a seus direitos de cidadania. (SANTOS et al., 2011). Mediante a isso,
defere-se que a partir do acesso à informação é possível assumir condutas, julgar situações e exercer
direitos de forma autônoma, proativa e cidadã. Assim, torna-se necessário a implementação de
métodos que possibilitem aos usuários, conhecer com propriedade seus direitos em saúde. Para isso,
pode-se realizar medidas de educação e orientação, como a realização de oficinas educativas sobre a
Carta dos Direitos dos Usuários do SUS; elaboração coletiva de estratégias para a concretização dos
direitos e deveres; facilitar o acesso dos usuários à Carta, ao colocá-la em local mais visível na
Unidade de Saúde, apresenta-la em linguagem mais acessível a todos em sala de espera para
demanda espontânea, entre outras ações. Conclusão: Tendo em vista os fatos mencionados, pode-se
inferir que como há uma grande distância na efetivação prática do que propõe a Carta de Direito dos
Usuários do SUS, a falta de conhecimento desta é de fato um grande problema, uma vez que limita
a participação da sociedade no seu exercício de cidadania. É necessário que além de garantir o
acesso e/ou o direito ao sistema público de saúde, seja feita uma espécie de conscientização política
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desses usuários, para que possam ser conhecedores dos seus direitos e assim, buscar o cumprimento
efetivo do que principia a Carta. É de suma importância a intensificação de medidas que facilitem
ao cidadão o alcance destas informações, como: desenvolver oficinas educativas sobre a Carta dos
Direitos dos Usuários do SUS e elaboração coletiva de estratégias para a concretização dos direitos
e deveres, além de implementação de campanhas e palestras, com exposição de banners e cartazes
nas USF’s em prol para permitir a ampliação das perspectivas sobre a assistência à saúde e das
indagações sobre a participação popular no Sistema Único de Saúde. Dessa forma, além do
empoderamento da população acerca de suas garantias no âmbito da saúde, é uma forma de
colaborar para que se tenha um sistema de saúde respeitável nesse país.
Descritores: Saúde, Direito à Saúde, SUS.
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EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS: MANEJO DE
AGITAÇÃO PSICOMOTORA
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Introdução: Os serviços de emergência psiquiátrica surgiram na época da 2a guerra mundial, com o
intuito de realizar tratamento e devolver mais rapidamente os soldados aos campos de batalha.
Porém, só destacaram-se após a reforma psiquiátrica. Esta trouxe o processo de
desinstitucionalização e o fechamento de diversos hospitais psiquiátricos “manicomiais”
(KAPCZINSKI; QUEVEDO; SCHMITT, 2001; SANTOS, 2000; BARROS; TUNG; MARI, 2010).
Frequentemente, os profissionais de saúde que atuam em serviços de emergência, atendem
pacientes agitados ou agressivos. Estes pacientes costumam apresentar uma redução do juízo crítico
e diversas vezes têm dificuldade de reconhecer a necessidade de ajuda (MANTOVANI; MIGON;
ALHEIRA, 2010; CALIL; TERRA; CHAGAS, 2006). Agitação psicomotora é uma emergência
psiquiátrica que necessita de intervenção terapêutica imediata. Caracteriza-se por inquietação,
aumento da excitabilidade psíquica, resposta exacerbada aos estímulos, irritabilidade, atividade
motora e verbal aumentada, inadequada e repetitiva, podendo cursar com agressividade (BERNIK;
GOUVÊA; LOPES, 2010). O presente artigo tem como finalidade analisar a produção científica
acerca do manejo de um paciente com agitação psicomotora numa emergência. Metodologia:
Diante da temática proposta, o estudo procurou realizar uma síntese de informações já publicadas,
sendo assim uma revisão integrativa. A pesquisa foi realizada na base de dados BVSalud e
PubMed, utilizando os seguintes descritores na língua portuguesa: Emergência, Agitação
Psicomotora, Manejo e Saúde Mental, e na língua inglesa: Emergency, Psychomotor Agitation,
Management e Mental Health. Estes descritores foram combinados utilizando o operador lógico
AND e foram submetidos ao Medical Subject Headings (MeSH). Os critérios de inclusão foram:
data de publicação compreendida nos últimos cinco anos, artigos completos e compatíveis com o
tema proposto. Os critérios de exclusão foram estudos secundários, teses, artigos duplicados,
trabalhos apresentados em conferências e pesquisas não relacionadas. Após a realização de 5
processos de busca com leitura integral, retirada dos estudos repetidos e análise criteriosa do tipo de
publicação chegou-se ao resultado final de 14 artigos que foram organizados e sumarizados através
de quadros, para aná1lise e interpretação dos resultados. Análise e discussão dos resultados:
Verificou-se quanto ao ano de publicação que o período de 2014 a 2016 prevaleceram; Em relação à
análise dos periódicos, os qualis das revistas variaram desde A1 a B3; Já ao local de publicação, os
Estados Unidos da América destacou-se com 50% das publicações e quanto à biblioteca, observouse predomínio da BVSalud com 85,7% dos artigos analisados. Foram gerados 3 eixos temáticos, no
primeiro eixo, observou-se que fornecer cuidados médicos para pacientes que apresentam agitação
severa é um grande desafio. Esses pacientes geralmente representam uma ameaça a sua própria
segurança e para os atendentes dos serviços médicos de emergência (SCHULTZ, 2014). Notou-se
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que o controle rápido dos pacientes que apresentam agitação é primordial, sendo frequentemente
necessária a sedação nesses pacientes. Uma droga muito estudada para sedação é a cetamina que
tem excelente eficácia e poucos efeitos colaterais na fase pré-hospitalar dos cuidados, sendo uma
escolha a ser pensada em situações que necessitam de uma sedação segura, rápida e sem acesso
intravenoso (SCHEPPKE et al., 2014). Foram estudadas outras drogas como Haloperidol e
Droperidol comparando sua eficácia e segurança com a cetamina. Tanto o haloperidol como o
droperidol são eficientes para pacientes com distúrbios comportamentais agudos (CALVER et al.,
2015). Com relação à diferença entre cetamina e Haloperidol, foi observado que a cetamina é
superior ao Haloperidol no quesito de tempo de sedação adequada para agitação indiferenciada
aguda pré-hospitalar grave. Porém a cetamina está associada com mais complicações e maior taxa
de intubação (COLE et al., 2016). No segundo eixo foi abordado que cada pessoa deve ser avaliada
individualmente e o julgamento clínico dos avaliadores vai determinar o melhor tratamento para
cada caso, porém há grande variedade de medicamentos disponíveis hoje (PORTOCARRERO et
al., 2014). O manejo farmacoterapêutico da agitação é um desafio clínico comum e frequentemente
usado (BERVOETS et al., 2015). O comportamento agitado constitui até 10% das intervenções
psiquiátricas de emergência. A tranquilização é frequentemente usada como um tratamento válido
para a agitação e é principalmente baseado no tratamento farmacológico parenteral (PACCIARDI
et al., 2013). A avaliação e gerenciamento inadequados podem resultar em desnecessários
tratamentos coercitivos ou sedativos, uma análise completa e equilibrada de um perito pode guiar
decisões de avaliação e tratamento (GARRIGA et al., 2016). Por último, o terceiro eixo tratou-se
de estudos avaliados que realizaram monitorização dos pacientes agitados que foram sedados e
percebeu-se que metade dos pacientes observados teve depressão respiratória. A maioria das
incidências de hipóxia foi precedida por depressão respiratória e poucos desses eventos foram
reconhecidos por seus médicos tratantes. (DEITCH et al., 2014). Em relação ao uso de gaciclydine,
derivado da fenciclidina (PCP), ela tem um potencial de se tornar uma droga de abuso tanto por si
mesmo como em conjunto com outras drogas (exemplo: metanfetaminas) e a toxicidade da
gaciclydine pode ser grave, sendo necessária informar a população do uso dessa droga de abuso e
suas consequências (CHENOWETH et al., 2015). Conclusão: A pesquisa demonstra que os anos de
2014, 2015 e 2016 apresentou a grande maioria dos estudos, sendo publicados ½ nos Estados
Unidos em periódicos avaliados com Qualis variando de Qualis A1 a Qualis B3, destacando a
diversidade de evidência no meio científico.As publicações analisados corroboram que as
emergências psiquiátricas abrangem condições inespecíficas, que exige o estabelecimento de uma
intervenção terapêutica apropriada para cada caso. Como também que o sucesso no manejo de
situações de agitação psicomotora, emergência comum em psiquiatria, requer atitude médica
adequada, reflexão crítica e experiência profissional.Sobre o uso das drogas cetamina, droperidol e
haloperidol em pacientes agitados, os estudos evidenciaram êxito no objetivo de sedação segura
com a administração de cetamina na fase pré hospitalar, como também relevante eficácia do
haloperidol e droperidol em pacientes com distúrbios agudos.A análise dos estudos enfatiza a
realização de avaliação individualizada dos casos, visando à condução de uma intervenção hábil em
termos de tratamento, uso de serviços e custos para pacientes admitidos em serviços de emergência,
evadindo-se de situações de sedação excessiva e contenção física que podem contribuir para
complicações clínicas e riscos para o paciente. Sendo assim, o manejo da agitação psicomotora
requer suporte adequado com medidas seguras de abordagem, comportamental e de intervenções
farmacológicas, destacando drogas como cetamina, droperidol e haloperidol, além de gaciclydine o
qual é preciso avaliar as consequências do uso abusivo devido a sua toxicidade. A relevância do
tema abordado sugere o desenvolvimento de novos estudos.
Descritores: Emergência. Agitação Psicomotora. Manejo. Saúde Mental.
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ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA EM PACIENTES COM
PARKINSON: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Isabela Vicente de Farias Batista1,
Klenia Felix de Oliveira Bezerra2,
Afrânio Cezar Saraiva Casimiro3,
Pedro Alves Batista4.

Introdução: Cerca de 1% da população mundial acima de 65 anos apresenta a doença de Parkinson
(DP), segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS,2015). É uma das doenças neurológicas
mais comuns atualmente e é relevante por atingir todos os grupos étnicos e classes
socioeconômicas. As alterações motoras são identificadas quando aproximadamente 50% dos
neurônios dopaminérgicos já sofreram degeneração progressiva da substância negra, ou seja,
relativamente tarde no processo patológico (NOYCE, 2016). Além da tétrade clássica, sintomas
autonômicos, psicológicos e sensoriais são comumente relatados (MUNHOZ et al., 2015). Um
distúrbio cognitivo leve pode estar presente na doença de Parkinson, caracterizando-se clinicamente
como um estado intermediário até que ocorra demência (JANVIN et al, 2006). O tratamento
sintomático é eficaz, mas atualmente não existem drogas que possam frear o curso da doença
(NOYCE, 2016). É importante lembrar que a introdução da levodopa trouxe melhoras significativas
para o paciente com Parkinson, entretanto, seu uso a longo prazo tornou evidentes as flutuações
motoras e discinesias em uma proporção considerável de indivíduos. Com isso, ao final da década
de 80 e nos anos 90 houve um renascimento da neurocirurgia para a DP (SCHWALB, 2008).
Estudos europeus mostram que a incidência da DP tem aumentado com o tempo e que a idade
média diagnóstica é de 60 anos (PRINGSHEIM et al., 2014 e VON CAMPENHAUSEN et al., 2005).
Considerando tais estatísticas é necessário considerar a necessidade do diagnóstico precoce tendo
em vista um melhor prognóstico para os indivíduos e que um número crescente de idosos requer
estimulação cerebral profunda (ECP) para o tratamento da doença. Objetivos: Avaliar os benefícios
da ECP como alternativa terapêutica na doença de Parkinson para que haja a indicação do
procedimento o quanto antes. Metodologia: Consiste em uma revisão sistemática, na qual primeiro
passo foi elaborar um problema de pesquisa que consiste nos benefícios terapêuticos da estimulação
cerebral profunda em pacientes com Parkinson. A base de dados escolhida foi o PubMed, as
palavras-chave escolhidas foram: estimulação cerebral profunda, uso terapêutico e doença de
Parkinson. Foram encontrados 474 artigos, utilizou-se como critérios de inclusão a espécie humana
e os artigos publicados nos últimos 5 anos resultando em 149 artigos. Os critérios de exclusão
referem os artigos que não estavam livres no acesso direto online, os que incluem experiências em
outras espécies, os que apresentassem mais de 5 anos de publicação, os que fossem do tipo relato de
caso e os que não apresentassem justificativa ou referenciais para indicação cirúrgica com ECP. O
fim dessa análise é concluído com 13 artigos que foram lidos na íntegra e incluídos na revisão.
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Resultados: Dos 13 artigos estudados, 4 referem os aspectos de indicação para adoção da
intervenção cirúrgica como uma boa alternativa em pacientes bem selecionados e 9 relatam os
benefícios após a realização da cirurgia através de acompanhamento médico e psicológico dos
pacientes. Os resultados da análise revelam que em 76% dos aspectos abordados neste trabalho
houve benefícios quando comparados aos riscos. Discussão: 1. Benefícios do tratamento
cirúrgico. 1.1 Tempo off: Foi comprovado que o procedimento cirúrgico com implantação no
núcleo subtalâmico (NST) melhora os sintomas do período off (acinesia, rigidez e tremor), assim
como as distonias dolorosas e as discinesias (ROSSI, 2015). Durante o processo de implantação da
ECP na estrutura alvo, comumente observa-se um “efeito de microlesão” (EML) que pode
promover melhora transitória dos sintomas motores em pacientes com DP. Trabalhos afirmam que a
ECP atua ao nível cortical de modo a garantir ativação compensatória de regiões motoras menos
afetadas, enquanto o EML atinge o próprio circuito fundamental – considerando o tronco encefálico
disfuncional- (HOLIGA et al., 2015). 1.2 Idade como critério: A ECP é considerada um
procedimento seguro devido à baixa taxa de mortalidade. Levando em conta apenas os aspectos
cirúrgicos, a idade não deve ser usada isoladamente como critério de exclusão para indicação
cirúrgica, é necessário avaliar a “idade biológica” do paciente (LEVI, 2015). Um estudo com um
total de 107 pacientes submetidos à ECP bilateral entre os anos de 2002 a 2014 mostrou que a
indicação ideal de realização da ECP é em pacientes menores de 65 anos – por apresentarem maior
“tolerabilidade cirúrgica” -(LEVI et al., 2015). 1.3 Passo compensatório: A ECP não expressa
melhoras relevantes nas alterações de marcha do paciente com Parkinson. O passo compensatório
acaba existindo junto ao ajuste postural antecipado em pacientes com Parkinson ocasionando a um
congelamento da marcha (Jacobs et al., 2009). Levando em conta a necessidade do passo
compensatório para melhor desenvoltura e equilíbrio do paciente com Parkinson, a ECP constitui-se
contraindicada à esse paciente por não trazer melhoras ao prognóstico e qualidade de vida do
paciente (ST GEORGE et al., 2015). 1.4 Aspectos relacionados à qualidade de vida: Um estudo
multicêntrico em pacientes com ECP junto à terapia indicada para DP e pacientes apenas em terapia
médica ideal mostra melhoras na mobilidade, atividades de vida diária, bem-estar emocional,
estigma e desconforto corporal no grupo de pacientes em ECP junto à terapia médica ideal
(PANDEY, 2015). Os benefícios que dizem respeito à aprendizagem e depressão são mais
expressos na qualidade de vida (FLODEN et al., 2014). Alguns fatores são importantes para o
sucesso da ECP, entre eles: a confiança no diagnóstico, presença mínima de sintomas não-motores,
principalmente declínio cognitivo e depressão. Outros fatores: avaliar a presença de comorbidades
(é importante que o paciente tenha mínimas alterações clínicas), é relevante a avaliação a cerca de
suporte social de forma razoável e conscientizar sobre a necessidade das responsabilidades com
uma terapia complexa (LARSON, 2014). Há relatos de que a ECP pode evidenciar respostas
impulsivas como a hipersexualidade no pós-operatório e eventos emocionais também podem estar
correlacionados com esse período pós-operatório. Um Paciente de 58 anos nos Estados Unidos
apresentou hipersexualidade patológica após ECP com reintrodução da levodopa. A esposa relatou
que o indivíduo não apresentava satisfação sexual há mais de 2 anos antes da intervenção cirúrgica
e que após a ECP passou a referir desejo sexual todos os dias, chegando a ficar agressivo caso fosse
negado e afirmou comportamento incontrolável (AKAKIN et al., 2014). Também há relatos de
psicose após ECP. Na Turquia, uma paciente em uso de levodopa e já há 12 anos com DP foi
submetida à ECP bilateral, os benefícios em relação aos aspectos motores foram bastante
significativos quando avaliados segundo a UPDRS – escala unificada da doença e em uso de
levodopa (UGURLU et al., 2014). Ao autores concluíram que manifestações psiquiátricas podem
existir como efeitos adversos da cirurgia. Os casos abordados foram revertidos sem maiores
problemas na continuidade do acompanhamento médico. Outros estudos sugerem que pacientes
com DP e história de comorbidade psiquiátrica podem responder com segurança a ECP e destacam
a relevância de uma atenção voltada para a abordagem multidisciplinar a fim de garantir a
estabilização do humor e acompanhamento psiquiátrico (CHOPRA et al., 2014). 2. Considerações
anatômicas: Em 2010 foi comprovado que núcleo subtalâmico (STN) e globo pálido interno (GPi)
são regiões anatômicas de eficácia motora. Se o alvo for a redução da medicação usada pelo
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paciente com DP, provavelmente é indicado STN. Em relação à discinesia e/ou disfunções
cognitivas preexistentes, a indicação é que se opte pelo GPi. Novos estudos sugerem avaliação dos
gânglios basais a fim de relacioná-los com os sinais motores cardíacos parkinsonianos
(WILLIAMS, 2013). Também há estudos que mostram que pacientes submetidos à GPi ECP
obtiveram benefício com pequena redução não estatística no peso (+3,09 kg, p=0,26) e IMC quando
comparados aos pacientes submetidos a STN ECP que tiveram tendência ao ganho de peso e IMC.
Nesse estudo também houve referência de maior ganho de peso em mulheres (MILLS et al.. 2012)
3. Efeitos de lavagem: Medindo-se a bradicinesia em pacientes com DP submetidos a STN ECP há
perda do benefício inicial de modo parcial quando ocorre desligamento da ECP. Notou-se ainda
que, a lavagem lenta apresenta respostas diferentes nos pacientes com diferentes tempos de duração
da doença (COOPER et al., 2013). Conclusões: A estimulação cerebral profunda é um
procedimento seguro e que traz benefícios ao paciente com Parkinson, principalmente em relação
aos sintomas motores da doença. Para o sucesso da ECP é necessário que haja confiança no
diagnóstico, presença de sintomas mínimos não motores - principalmente declínio cognitivo e
depressão -, o paciente deve ter mínimas alterações clínicas, suporte social de forma razoável e
conscientização sobre a necessidade das responsabilidades com uma terapia complexa. Conclui-se
que, quando bem indicada, a ECP é mais eficaz que o tratamento medicamentoso isolado.
Palavras chave: Estimulação cerebral profunda. Parkinson. Benefícios
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EXPERIÊNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PROMOÇÃO À
SAÚDE NA COMUNIDADE PADRE HILDON: VIVÊNCIA DE
ESTUDANTES DE MEDICINA
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Lucineide Alves Vieira Braga3

Introdução: O módulo de Atenção em Saúde III do curso de medicina da Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba – FCM/PB oportuniza aos estudantes a possibilidade de desenvolver atividades
de educação em saúde com vista a promoção à saúde da população adscrita dos territórios das
equipes de Saúde da Familia – eSF. A educação em saúde parte de pressupostos debatidos e
esclarecidos, traduzidos em Políticas Nacionais que visam à educação em saúde como forma de
promoção e também de prevenção à mesma. A exemplo da Política Nacional de Promoção da Saúde
e também a Política Nacional de Educação popular em saúde, para aprimorar a atenção básica, no
âmbito da Estratégia de Saúde da Família. (BRASIL, 2007). Objetivo: Relatar a experiência de
estudantes de medicina do terceiro período na pratica de educação em saúde desenvolvida na
Unidade de Saúde da Família e na escola municipal Cônego João de Deus localizadas na
Comunidade Padre Hildon no bairro dos expedicionários em João Pessoa-PB, no ano de 2016.
Método: Para o desenvolvimento das atividades foi utilizado como métodos de ensino a ABP
(Aprendizagem Baseada em Problemas) e o método da Problematização. Segundo GUSSO, a
problematização pode ser utilizada em disciplinas ou conteúdos inseridos em outras modalidades
curriculares. Ela parte da observação da realidade; são elencados os pontos-chave; segue-se a
teorização; formulação de hipóteses; retornando para aplicação prática, formando, assim, um arco.
No passo observacional, pode-se cercar o tema com questões gerais e então transformá-las em
diferentes problemas, que servirão para estudo de todo o grupo ou distribuídos em pequenos
subgrupos. Todo o processo resulta em aplicação, indo além da simples matéria de exercício, já que
as decisões serão executadas ou encaminhadas. A Aprendizagem Baseada em Problema (ABP) é
um método utilizado por algumas universidades para estimular o aluno a desenvolver seu próprio
método de estudo e pensamento crítico. É realizado com pequenos grupos (entre 6 e 8 pessoas),
esses grupos irão discutir algum “problema” proposto pelo orientador que no caso é o papel
assumido pelo professor. O trabalho em pequenos grupos contempla dois aspectos arbitrariamente
distintos: o social e o educacional. O aspecto social é alcançado proporcionando aos alunos um
maior contato com seus colegas e professores, ajudando-os a superar questões indiretamente
associadas com seu ensino, tais como dificuldades para estudar, participação no curso, entre outros.
No aspecto educacional pode-se ressaltar o desenvolvimento de habilidades intelectuais de alto
nível (raciocinar e resolver problemas), desenvolver atitudes, adquirir habilidades interpessoais
(escutar, falar, argumentar e liderar) (GUSSO, 2012). No dia 5 de setembro, fomos à unidade de
1
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Saúde Padre Hildon e a Escola Municipal Cônego João de Deus para realizar nossas primeiras
atividades. Para a USF, tivemos como foco a Dengue, Chikungunya e Zica. Utilizamos a técnica de
roda de conversa com o público na sala de espera da unidade. Estavam presentes homens e
mulheres, adultos, jovens e idosos. Após finalizar a palestra na USF, fomos para a escola realizar
um debate sobre Higienização. O público alvo da escola foram alunos do sexto ano, na faixa etária
de 10 a 12 anos. Abordamos a Higienização Pessoal, Alimentar e Ambiental com os alunos,
também em roda de conversa baseado na problematização. Assim como na Unidade, realizamos
perguntas para construir junto com os alunos o conhecimento a respeito dos temas abordados.
Todos participaram e contribuíram com os conhecimentos adquiridos em aulas, em palestras
anteriores ou até mesmo em casa com a educação familiar. Ao final todos saíram com os conceitos
bem definidos a respeito dos temas abordados. No dia 29 de Setembro de 2016, no período da
manhã fomos a Unidade de Saúde Padre Hildon, localizada no bairro torre, para realizarmos à
segunda atividade educativa durante a sala de espera. A Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fev. 2006
estabelece o pacto pela vida, onde tem os objetivos de promover a promoção, informação e
educação em saúde. Nesse dia ministramos palestra educativa sobre as doenças metabólicas de
grande importância na atualidade, a hipertensão e a diabetes, falando sobre riscos de manter uma
vida sedentária e também alimentação irregular durante o dia a dia como fator para adquirir ou
piorar o quadro dessas doenças, adquiridas com sedentarismo e más hábitos alimentares. Nessa
perspectiva também falamos sobre as formas de como se prevenir e levar uma boa qualidade de
vida, com a prática de exercícios e também a alimentação de deve ser consumida, com baixo teor de
sódio, evitar consumir excessivamente carboidratos e lipídios, isso pode garantir alguns anos de
vida a mais e também menor risco de doenças cardiovasculares e outros problemas devidos essas
duas doenças já referidas. A informação é o primeiro passo para cuidar e promover saúde das
pessoas que nos rodeiam. No mesmo dia ainda fomos ministrar outra palestra na escola MEF
Cônego João de Deus, escola de tempo integral, para os alunos do 7º e 8º ano da mesma, sendo o
público alvo da faixa etária entre 13 a 15 anos, os assuntos abordados com os estudantes foram
sobre a sexualidade, a descoberta do corpo e suas mudanças e também as doenças sexualmente
transmissíveis. Segundo o Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais o número de jovens que
iniciam sua vida sexual ainda na adolescência, período compreendido entre 10 e 20 anos, aumenta a
cada dia. A própria adolescência está ocorrendo mais cedo. As transformações físicas não são as
únicas que os jovens enfrentam, a mente também muda. O adolescente passa ser mais sonhador e
arrojado, quer experimentar novas possibilidades e vivências. Ao mesmo tempo se sente frágil ou
inseguro, mas pode achar que não precisa de ninguém acreditando ser capaz de tudo e que nada
pode lhe acontecer. As duas turmas foram bem participativas, cada qual a sua forma. Ao longo da
palestra esclarecemos suas dúvidas e também apresentamos o conteúdo programado e estudado.
Nosso principal objetivo ali era além de expor o conteúdo, conscientizar os alunos da gravidade de
uma gravidez indesejada, das IST´s existentes e da simplicidade da prevenção. Tratamos de:
Tricomoníase, HPV, Sífilis, Hepatite e AIDS. Para explanação usamos de imagens e informativos
para alertar os alunos, sendo de fundamental importância para tudo a utilização dos preservativos
como bem enfatizada durante a apresentação. Na manhã do dia 17de outubro de 2016 realizamos
nossa terceira atividade educativa na Escola Municipal João de Deus através de uma roda de
conversa sobre a descoberta do corpo, com suas transformações na adolescência em razão das
alterações hormonais, sexualidade, importância de prevenção contra IST's, modos de transmissão e
métodos preventivos, com o intuito de informar e esclarecer dúvidas do publico alvo, crianças do 6º
ano cuja faixa etária era de 8 a 10 anos, em prol da promoção, prevenção e cuidado em saúde. Os
estudos científicos que abordam a temática da sexualidade na escola alegam a necessidade das
crianças adquirirem conhecimentos sobre esses assuntos, a fim de tornar mínimos os riscos de saúde
e diminuir o grau de vulnerabilidade a que as mesmas estão expostas. Um a educação bem
conduzida é crucial para o desenvolvimento psíquico, intelectual, psicomotor e para despertar o
senso critico, formando assim, um cidadão consciente. Os temas abordados, que foram discorridos
através de uma linguagem clara e simples, despertaram atenção e interesse nos alunos, os quais
foram bastante participativos, sentiram-se à vontade para interagir com nossa equipe. Neste dia não
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houve atividade de Sala de espera na Unidade de Saúde. Na atividade educativa do dia 24/10/2016
realizamos uma roda de conversa junto com um café da manhã para as pacientes da sala de espera
na unidade de saúde do padre Hildon. Primeiramente, devemos lembrar que a “A educação em
saúde representa uma estratégia muito importante na formação de comportamentos que promovam
ou mantenham uma boa saúde. “Ela é uma prática social que contribui para a formação da
consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, levando em conta a sua
realidade”. A nossa proposta era formar uma roda de conversa utilizando tecnologias leves como o
dialogo, compartilhando saberes como forma de educar e orientar as mulheres sobre o câncer de
mama e o câncer de colo de útero. A promoção da saúde surge com a defesa da “valorização do
‘conhecimento popular’ e da participação social”. assim, deixamos espaços para que cada uma que
se sentisse à vontade compartilhasse o que sabia a cerca dessas patologias. Essa abertura fez com
que o momento se tornasse mais produtivo e rico tanto de conteúdos como de participação das
mulheres presentes. Inicialmente falamos sobre o câncer de mama, que “é o segundo tipo de câncer
mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. A cada ano, cerca de 22% dos casos
novos de câncer em mulheres são de mama. ” A respeito dessa doença falamos sobre prevenção,
diagnóstico e tratamento. Cada mulher que estava presente pôde compreender a importância do
auto-exame, o qual também é uma prevenção, consequentemente, a melhor forma de lutar contra
esse câncer. O desenvolvimento desta atividade surpreendeu a todos os integrantes do grupo pois
houve praticamente a participação de todas as pacientes da sala de espera. Depois falamos sobre o
câncer de colo de útero o qual é “a terceira neoplasia maligna mais comum, sendo superado apenas
pelo câncer de pele (não-melanoma) e pelo câncer de mama”. Sobre essa doença também falamos
da prevenção, diagnóstico e tratamento. Além disso, mostramos o material usado nos exames de
consultório para as pacientes, todas tiraram suas dúvidas e também algumas relataram alguns casos
conhecidos por elas. Todos os compartilhamentos de saberes proporcionaram uma fixação melhor
de tudo que foi passado naquela manhã. No fim, tivemos o café da manhã, e interagimos umas com
as outras, o que tornou o momento diferenciado para concluir o nosso objetivo naquele local de
forma que as mulheres fossem marcadas com os aprendizados daquela manhã. Resultados: A partir
da vivência do módulo de Atenção em Saúde III, os estudantes passaram a valorizar de forma mais
consistente a promoção da saúde através de práticas de educação popular em saúde, por meio de
métodos bastante práticos e interativos, buscando além de sedimentar o conhecimento, repassá-lo
para o público alvo e os ali presentes, visto que a saúde também é um bem coletivo, que necessita
de interação e entendimento sobre o que é falado. Bem como proporcionou uma maior união entre
os estudantes, exercitando a ética, a compreensão dos limites individuais, a descoberta de
potencialidades antes adormecidas. Nesse ínterim, houve também maior interesse de cunho
científico, resultando em um crescimento significativo para todos os integrantes, e também para o
trabalho apresentado para o público, que sem dúvidas conseguiu atingir suas metas e passar
informações de cunho relevante. Logo, é possível perceber que podemos evitar o aumento nas
incidências de tantas patologias apenas levando informações de forma acessível e compreensível da
criança ao idoso. Considerações finais: A experiência foi muito valiosa para a construção de
futuros médicos mais reflexivos, comprometidos consigo, com o colega e com a comunidade da
unidade e da escola , proporcionando, assim,para que a consolidação da ligação de conhecimentos
se efetive e ocorra o desenvolvimento de habilidades clínicas. Não obstante, tal prática é importante
para os usuários do serviço de saúde que através dessas estratégias podem adquirir conhecimento
sobre o processo-saúde doença, acarretando, assim, melhor qualidade de vida.
Descritores: Educação em Saúde, Medicina, Promoção à Saúde.

SUMÁRIO

2017 - 13º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 158
Referências
BRASIL, Promoção de Saúde, 2006, Ministério da Saúde. Disponível em:
http:/bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_promocao_saude_1ed.pdf. Acesso em: 11 de novembro de 2016.
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Pacientes impacientes: Paulo Freire. Caderno de educação popular e saúde.
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Brasília, 2007.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Ed.
Artmed, 2012.

SUMÁRIO

2017 - 13º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 159

EXPERIÊNCIA DA EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE EM
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Hugo Leonardo Alves da Silva1
Kelton Dantas Pereira1
Iago Marques de Oliveira Batista1
Layza Sousa Chaves Deininger2

Introdução: À constituição brasileira de 1988 incorporou uma forma ampliada de enxergar a saúde
no país, desenvolvida a partir do movimento de reforma sanitária brasileira, tendo como princípio a
teoria de determinação social do processo saúde/doença. Visto isso, seriam necessárias mudanças na
organização da produção dos serviços de saúde e na posterior formação dos profissionais do SUS,
respeitando os princípios então determinados, de integralidade, equidade, universalidade e
participação comunitária. Sob essa óptica, a Educação em Saúde se insere com uma ação deveras
importante para garantir a necessidade das novas práticas sanitárias (AMARAL, 2014). Nesse
contexto, educação em saúde deve ser entendida como uma grande estratégia para a prevenção de
agravos, a qual, na prática, está preocupada com a melhoria das condições de vida e de saúde das
populações. Levando em consideração que a educação em saúde está estreitamente relacionada ao
processo de aprendizagem, desenhada afim de alcançar a saúde, torna-se necessário que essa seja
voltada a atender a população de acordo com sua realidade. Isso porque tal processo deve provocar
conflito em cada indivíduo, criando oportunidade da pessoa pensar e repensar a sua cultura, e ele
próprio transformar a sua realidade (OLIVEIRA, 2004). A partir de 2003, tal estratégia passa a
fazer parte da estrutura do Ministério da Saúde, sendo uma área técnica que torna os princípios
teóricos, políticos e metodológicos acumulados como parte da construção no campo da Educação
Popular em Saúde. Dessa forma, constitui um modo de participação de pessoas com nível de
instrução mais apurado (professores, médicos, cientistas sociais e outros) que interagem com
pessoas de massas sociais menos abastadas financeira e/ou intelectualmente. Ela busca, de forma
pedagógica, trabalhar o homem e os grupos envolvidos no processo de participação popular,
estimulando formas coletivas de aprendizado e investigação de modo que passa a promover o
desenvolvimento do pensamento crítico sobre a realidade que cerca aquela região/comunidade
(BRASIL, 2007). Segundo a Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS) a
Educação Popular não se faz ‘para’ o povo, mas sim, ‘com’ o povo. Dessa forma, insere todos os
sujeitos na construção do conhecimento, tendo como ponto de partida todos os saberes
desenvolvidos, seja no âmbito laboral, social, familiar e até na própria luta pela sobrevivência,
gerando uma interação pedagógica que incorpora os modos de agir, pensar e sentir das massas
populares. Ainda segundo essa mesma lei, a Educação Popular em Saúde tem construído sua
característica fundamental a partir da superposição dos saberes científicos e populares, em
contraposição à exclusiva submissão de práticas autoritárias, distantes da realidade social, criadas
por uma cultura imposta à população. Por outro lado, cabe salientar, que essa não tem a ambição de
substituir o saber técnico-científico adquirido na academia, mas sim agir de forma contígua com as
práticas dos profissionais de saúde inseridos no SUS. Visto isso, infere-se a importância da
realização de tal atividade, uma vez que a Educação Popular tem significado não somente de uma
atividade a mais que é realizada no serviços públicos disponíveis, mas sim uma ação que contribui
Graduação em Medicina, superior incompleto, Faculdade de Ciências médicas da Paraíba (FCM/PB). E-mails:
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para a superação de pensamentos tão difundidos em décadas anteriores, como o biologicismo,
autoritarismo do doutor, desprezo pelos ideais, pensamentos e iniciativas do doente e seus
familiares, assim como imposições técnicas específicas. É um meio de promoção da integralidade à
saúde, aumentando a qualidade de vida da população (BRASIL, 2007). O estudo em questão tem
como objetivo apresentar a experiência de graduandos em medicina na construção da educação
popular em saúde em uma Unidade de Saúde da Família. Metodologia: Estudo descritivo, do tipo
relato de experiência, realizado pelos estudantes do terceiro período do Curso de Graduação em
Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM/PB). O estudo foi desenvolvido a
partir da experiência de encontros práticos do módulo de Atenção à Saúde III, componente da grade
curricular regular do período. As atividades foram ministradas por um grupo de seis alunos, entre o
período de março a maio de 2015, de forma quinzenal, em uma Unidade de Saúde da Família (USF)
do município de João Pessoa-PB. A educação popular foi desenvolvida com usuários que
aguardavam atendimento na sala de espera da USF em questão. Relato de experiência: As
atividades desenvolvidas aos alunos do terceiro período do curso de medicina deveriam ser
compostas por temas presentes no dia-a-dia da vida dos ouvintes. Assuntos como: Hipertensão
Arterial e Diabetes, Câncer de mama e menopausa, Câncer de próstata e uso de métodos
contraceptivos, foram abordados. Nesse contexto, os primeiros diálogos foram fundamentais para a
criação do vínculo, sendo interessante para permitir e estimular a participação na exposição dos
conteúdos, bem como de ideias para próximos temas. A forma a qual os discentes passariam esses
temas para os usuários do serviço deveria ser feita de forma clara, dinâmica, no intuito que todos
entendessem adequadamente o que estaria sendo passado, sem deixar de ouvir, dialogar e aprender
com o que os usuários possuíam de informações para trocar. Todas as atividades foram realizadas
conforme os ensinamentos de Paulo Freire, sobre princípios que considerava singulares para a
Educação Popular em Saúde. A importância de saber ouvir, de falar “com”, e não “para” a
população. Diz ainda que o discente deve entender que “ninguém sabe tudo, nem ninguém ignora
tudo, o que equivale a dizer que não há, em termos humanos, sabedoria absoluta, nem ignorância
absoluta”; além de, é claro assumir sempre a ingenuidade daqueles que ouvem, contribuindo para
desconstruir a visão mágica dos participantes acerca de cada assunto (BRASIL, 2007). Para a
PNEPS, alguns princípios são de importância ímpar para a efetividade das atividades vinculadas a
essa prática: o diálogo, a amorosidade, a problematização, a construção compartilhada do
conhecimento, a emancipação e o compromisso com a construção do projeto democrático e popular.
E, baseado em todos esses princípios e recomendações, a interação e participação do público foi
quase que integralmente percebida. As dúvidas, anseios e discussões surgiam naturalmente. A
curiosidade e avidez por cada assunto aumentava conforme eles se sentiam acolhidos por quem
estava lá para construir conhecimentos junto com eles, assim como, pelas semelhanças com o
assunto, de casos ocorridos na família. Dessa forma, as discussões foram sempre de grande proveito
e com certeza serviram para mudar as concepções sobres as afecções explanadas; tanto por parte
dos ouvintes como por parte dos discentes. Buscou-se desenvolver as atividades da forma mais
clara, dinâmica e interativa, utilizando tabelas, figuras, instrumentos práticos e até pequenas
encenações foram realizadas de forma a facilitar o entendimento de algumas patologias com
explicação complexa. O resultado foi satisfatório uma vez que a maioria dos usuários quando
perguntados sobre questões da temática, ao final das explanações, sabiam como responder. Ao
longo dos encontros, algumas deficiências das atividades foram percebidas, levantando a questão de
que havia a necessidade de resgate do conceito de empatia. Aceitar a ingenuidade do educando,
como já dizia Paulo Freire, é de fundamental importância para a percepção desses, para o que está
sendo colocado, facilitando deveras a troca de saberes. Além disso, a prática da empatia permite ao
educador considerar a perspectiva do ouvinte, deixando mais fácil a visualização de seus
sofrimentos e anseios, apreciando a situação como se fosse a própria pessoa. Tudo isso, ajudou a
contribuir para a construção de atividades mais eficazes e interativas. A troca de saberes foi nítida e
aparentemente contribuiu para a melhoria da qualidade de vida daqueles usuários. Considerações
finais: O contato dos estudantes de medicina com a prática de Educação Popular em Saúde assume
fundamental importância haja visto que, apesar de ser um recurso pouco difundido ainda, é uma
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alternativa muito válida para tentativa de controle e/ou diminuição de vários problemas existentes
na Saúde Pública. Ademais, a Educação em Saúde é essencial para a formação de profissionais de
saúde de uma forma geral, pois é nítida como se configura a quebra do poder centralizador do saber
na figura do médico, uma vez que há predominância do discurso igualitarista para todos os
envolvidos. Adquirir experiência na atividade em questão, já enquanto acadêmicos, facilita a
formação de profissionais com características peculiares ao exercício de uma Medicina competente
e holística, interligada ao compromisso ético e com uma concepção vasta de saúde, sem jamais
subestimar o saber técnico-cientifico, mas cujo principal fundamento é cuidar e valorizar todas as
formas de conhecimentos e crenças. Sem dúvidas, a criação de vínculos entre os estudantes e os
usuários foi, de suma importância para que as atividades fossem eficazes e não se tornassem um
estorvo por quem as fazia bem como para quem as ouvia. Cada experiência compartilhada auxiliou
os acadêmicos a verem a medicina não só pelo lado quem a faz, mas pelo lado de quem realmente
está ali se beneficiando dela. O trabalho desempenhado deixou, indiscutivelmente, muitos fatores
positivos que superaram as expectativas previstas. A prática da educação popular em saúde
possibilitou colocar em questão de como o conceito de empatia deve ser aplicado, como o vínculo
deve ser estimulado, e como a afetividade e as relações interpessoais devem ser encorajadas. Tal
estratégia evidencia como a atenção integral ao indivíduo deve ser valorizada e assegurada, como
todos devem estar inseridos e envolvidos diretamente no processo, como a participação da
comunidade é essencial para a construção do processo de conhecimento e de tomada de decisões,
assim como a necessidade de que todos obtenham o mesmo nível de informação e cuidado. Esperase, portanto, que atividades de educação como essas sejam encorajadas fortalecendo, assim, a
estratégia de Educação popular em saúde, a fim de possibilitar uma maior autonomia dos indivíduos
beneficiários, aumentado suas cargas de conhecimento e permitindo propagá-lo através do diálogo
com seus próximos, quanto permitir maior crescimento acadêmico dos discentes envolvidos.
Descritores: educação em saúde; saúde pública, extensão comunitária.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OCORRÊNCIA DE
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO EM CRIANÇAS
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Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é caracterizado por uma interrupção do
suprimento sanguíneo no cérebro confirmado por neuroimagem. Desse modo, possui causas
anóxico-isquêmicas, ao passo que ocorre falência dos vasos na tentativa de suprir o cérebro com
oxigênio e substratos, além de dispor de fatores hemorrágicos como resposta ao extravasamento
sanguíneo para as estruturas do sistema nervoso central. O acidente vascular isquêmico pediátrico
pode ainda ser subdividido em arterial e trombose dos seios venosos, enquanto o hemorrágico inclui
a hemorragia intracerebral e subaracnóidea. Apresenta uma incidência anual de 2-13/ 100.000
crianças, sendo que em 60-75% é do tipo isquêmico e em 25-40% hemorrágico. Apesar de ser
considerada uma doença peculiar na fase senil, também acomete crianças em menor proporção, já
que esse índice nas demais faixas etárias no Brasil corresponde a 108 casos por 100.000 habitantes.
Todavia, o estudo dessa patologia, na infância, é de significativa relevância para os profissionais da
saúde devido à complexidade e gravidade neurológica motora causada por ela. Ademais, nem
sempre seus sinais e sintomas são específicos, podendo, inclusive, serem manifestadas
características clínicas comuns a outras enfermidades neurológicas. Por essa razão, essa temática
apresenta-se de forma fundamental no cuidado da saúde mental, visto que exige um alto grau de
conhecimento clínico que seja capaz de diagnosticá-la precocemente. O AVE em pediatria possui
como principais etiologias: doença hematológica anemia falciforme, leucemia ou linfomas,
policitemia, trombocitose, deficiência nas proteínas C e K, vasculite pós-infecciosa, lúpus
eritematoso sistêmico, pós-radiação ou quimioterapia, reações adversas a medicações, infartos
venosos, trombose venosa cerebral e choque. Dessa forma, os fatores de risco para o AVE
pediátrico são abundantes e complexos, haja vista que inclui desde causas cardíacas, hematológicas,
vasculopatias, doenças metabólicas, infecciosas, traumáticas até as neoplásicas, divergindo do AVE
em adultos, já que neste estão compreendidos com maior prevalência a hipertensão arterial
sistêmica (HAS), tabagismo, aterosclerose e obesidade. O AVE pediátrico é mais comum no sexo
masculino e, nas crianças de raça negra, a chance é duplicada em relação à raça caucasiana. Desse
modo, os dados clínicos dependem de fatores como a área cerebral afetada, a etiologia e a idade,
visto que quanto mais novas forem as crianças, maiores os riscos do acometimento de
encefalopatias. Também é lúcido destacar que crianças com um histórico de pós-AVE apresentam
maior probabilidade de manifestarem dificuldades cognitivas, como armazenar informações a curto
e longo prazo, exibem alterações em áreas cerebrais fundamentais para o processo de ensino
aprendizagem, além de empecilhos para o desempenho de habilidades motoras, visual e espacial, o
que representa significativa defasagem na memória operacional. Outros sinais neurológicos são
afasia (ausência de fala), vertigem (tontura), convulsões, ataxia (falta de coordenação) e variação no
estado de consciência. Como resposta ao acidente vascular na infância, é imprescindível a
qualificação dos Fatores de Facilitação para a reabilitação do indivíduo pós-AVE, a exemplo das
condições ambientais, com o fim de reduzir a incapacidade, já que essa enfermidade pode limitar a
mobilidade, comprometer a comunicação, bem como dificultar o cuidado pessoal. Assim, quando se
insere a criança num meio facilitador, com o apoio de uma reabilitação multidisciplinar, torna-se
mais favorável a recuperação das habilidades perdidas devido às sequelas da interrupção do
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suprimento sanguíneo cerebral. O presente trabalho tem por objetivo identificar os principais fatores
de risco do AVE em crianças, avaliar as especificidades referentes às principais manifestações
clínicas, além de verificar os dados etiológicos e epidemiológicos, de modo a incentivar o
desenvolvimento de novas pesquisas acerca da patologia, a fim de ampliar a compreensão dos
riscos causados na pediatria. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura de análise
descritiva, qualitativa, com abordagem direta. A busca pelas informações foi realizada nas bases de
dados online: Lilacs e portal de periódicos SciELO, acessados por meio da Biblioteca Virtual de
Saúde (BVS). Foram incluídos todos os artigos originais, completos e indexados no período entre
2009 e 2017, com delineamento experimental (ensaios clínicos, randomizados ou não) ou
observacional (estudos de caso-controle, estudos de coorte). Foram excluídos os artigos que
apresentavam apenas o resumo e os de publicação anterior a 2009. Os dados foram pesquisados
durante o mês de setembro do ano de 2017. Revisão Bibliográfica: O Acidente Vascular
Encefálico pode ser classificado de acordo com sua forma de apresentação em isquêmico e
hemorrágico. O Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVEI), também conhecido por derrame
ou isquemia cerebral, é causado pela falta de sangue em uma área do cérebro devido à obstrução de
uma artéria. Já o acidente vascular encefálico hemorrágico (AVEH) se caracteriza pelo sangramento
em uma parte do cérebro, em consequência do rompimento de um vaso sanguíneo. Pode ocorrer
para dentro do cérebro ou tronco cerebral (acidente vascular encefálico hemorrágico
intraparenquimatoso) ou para dentro das meninges (hemorragia subaracnóidea), sendo a hemorragia
intraparenquimatosa (HIP) o subtipo mais comum de hemorragia cerebral. Essa condição é
favorecida por determinados fatores de risco, que na criança difere da dos adultos, que são
principalmente a hipertensão, aterosclerose, tabagismo, obesidade e dislipidemia. Na faixa etária
infantil, existem condições que podem favorecer o AVEI que são a anemia falciforme e cardiopatias
congênitas ou adquiridas e outras que propiciam a ocorrência de AVE Hemorrágico, que incluem
malformações vasculares e trauma. No entanto, é observado que cerca de 30% dos Acidentes
Vasculares Encefálicos em criança e neonatos não apresentam evidencia de fator de risco. Nesse
contexto, observa-se que as cardiopatias congênitas englobam até 1/3 das etiologias do AVE
isquêmico infantil, entre elas a persistência do canal arterial e do forame oval estão em destaque, já
que são situações que podem causar reduzida perfusão cerebral devido a ineficiência do
funcionamento do sistema cardiovascular. Esse risco aumenta no período pré-operatório
principalmente com Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) devido a três fatores:
síndrome de resposta inflamatória sistêmica, micro e macroembolia e fluxo sanguíneo cerebral
insuficiente para suprir necessidades metabólicas (durante episódios de hipertensão ou parada
cardriorrespiratória). A outra causa principal de AVEI é a anemia falciforme. Ela apresenta uma
relação que pode ser explicada fisiopatologicamente em virtude do risco de vaso-oclusão propiciado
pela morfologia alterada da hemácia, revelando uma incidência de até 280 vezes maior de AVEI
com relação a crianças com hemácias normais. Essa Vaso-oclusão pode ocorrer na microcirculação
cerebral, sendo um importante fator de morbidade ou, de forma mais comum, se manifestar como
vasculopatia dos grandes vasos distais da artéria carótida interna e nas seções proximais das artérias
cerebrais anterior e média. O AVE na pediatria tem sido muito relacionado com a Doença de
Moyamoya, cerca de 60% dos casos nos países ocidentais. É uma desordem vaso-oclusiva
progressiva de etiologia desconhecida que é caracterizada por estenose progressiva das porções
terminais das artérias carótidas internas e do tronco principal das artérias cerebral anterior e cerebral
média, associada à proliferação de vasos colaterais na base do crânio (vasos de Moyamoya). O
tratamento consiste na revascularização cirúrgica e aproximadamente 2/3 das crianças acometidas
por essa doença desenvolvem AVEI agudo recorrente quando não tratados. Perceberam que
aproximadamente 60% das crianças saudáveis que eram diagnosticadas com AVEI agudo eram
portadores de alguma arteriopatia que ocasionava estenose, sendo estas diagnosticadas com
arteriopatia cerebral focal (ACF). Os preditores para essa doença seria anemia falciforme, infecções
respiratórias e idade entre 5 a 9 de acordo com a definição do International Pediatric Stroke Study.
Amlie-Lefond et al.44. Outro grande vilão dos AVEI é a doença pró-trombótica e nesses casos foi
visto uma associação com mutações do fator V Leiden, antitrombina III, deficiências de proteína C
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ou S, plasminogênio, polimorfismos da enzima metilenotetrahidrofolato desidrogenase,
homocisteinemia e altos níveis de lipoproteína A. As principais causas de AVE hemorrágico são
doenças hematológicas (combinada com trombocitopenia, hemofilia e outras coagulopatias),
presença de malformação arteriovenosa, tumores cerebrais, vasculopatia, hemangiomas cavernosos,
e infecções cerebrais e sistêmicas. A epidemiologia de AVEH em crianças mostrou um
acometimento de aproximadamente 1,1 por 100.000 crianças, sendo este classificado ainda em 80%
com origem de hemorragia cerebral e 20% de hemorragia subaracnoide. Estudos revelam que dentre
2,3 milhões de crianças analisadas durante 3,5 anos, destas 116 apresentaram casos de AVEH
espontâneo. 13% dessas crianças padeciam de aneurismas cerebrais e, considerando-se somente a
hemorragia subaracnoide, quase 57% das crianças afetadas possuíam aneurismas cerebrais, o que
leva à conclusão de que as malformações podem representar uma alta incidência em pacientes
pediátricos com AVEH agudo. Em crianças foram vistas outras causas de AVE, sendo uma delas a
vasculite em consequência de processos infecciosos. Um dos principais problemas dessa causa é a
dificuldade de diagnosticar, porque há um déficit na especificidade dos métodos diagnósticos
disponíveis. Então esse diagnóstico teria que ser pensado quando a criança fosse acometida por
eventos recorrentes ou naqueles associados à febre, eventos multifocais, lesões de pele associadas,
problemas renais ou vários testes inflamatórios. Inclui também nessas causas as infecções, como
meningite tuberculosa, encefalopatia pós-varicela, aspergilose, infecções por fungos ou outros vírus,
tais como HIV e vírus de Coxsackie, também podem estar envolvidas no AVE. Estudos mostraram
que o primeiro ano pós-infecção da varicela é o período mais crítico para a ocorrência de AVE. A
principal explicação se deve por um acometimento vascular inflamatório, após esse processo
acontece a migração do vírus através do nervo trigêmeo e da vasculatura cervical, esse é o
mecanismo associado com a varicela. Analisaram que a ocorrência de Trombose venosa da duramáter interliga-se com uma manifestação mais frequente de AVE durante a idade neonatal,
geralmente cursa com os sintomas de convulsões e letargia. Foi definido que as disjunções e a
sobreposição de suturas cranianas durante o nascimento podem cursar com o comprometimento das
estruturas dos seios cerebrais, aumentando, dessa forma, os riscos de vir a sofrer um Acidente
Vascular Encefálico. Considerações finais: Em crianças foram vistas outras causas de AVE sendo
uma delas a vasculite em consequência de processos infecciosos, sendo que um dos principais
problemas dessa causa é a dificuldade de diagnosticar, porque há um déficit na especificidade dos
métodos diagnósticos disponíveis. Então esse diagnóstico teria que ser pensado quando a criança
fosse acometida por eventos recorrentes ou naqueles associados à febre, eventos multifocais, lesões
de pele associadas, acometimentos renal ou vários testes inflamatórios. Inclui também nessas causas
as infecções, como meningite tuberculosa, encefalopatia pós-varicela, aspergilose, infecções por
fungos ou outros vírus, tais como HIV e vírus de Coxsackie, também podem estar envolvidas no
AVE. Estudos mostraram que o primeiro ano pós-infecção da varicela é o período mais crítico para
a ocorrência de AVE. A principal explicação se deve por um acometimento vascular inflamatório,
após esse processo acontece a migração do vírus através do nervo trigêmeo e da vasculatura
cervical, esse é o mecanismo associado com a varicela. Analisaram que a ocorrência de Trombose
venosa da dura-máter interliga-se com uma manifestação mais frequente de AVE durante a idade
neonatal, geralmente cursa com os sintomas de convulsões e letargia. Foi definido que as disjunções
e a sobreposição de suturas cranianas durante o nascimento podem cursar com o comprometimento
das estruturas dos seios cerebrais, então aumenta o risco de AVE.
Descritores: Acidente vascular encefálico. Fatores de risco. Criança.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL NA INFÂNCIA: ABORDANDO E
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Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), uma entidade clínica multifatorial, é definida
como sendo uma síndrome caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados associados a
alterações metabólicas, hormonais e a fenômenos tróficos (hipertrofia cardíaca e vascular). Dessa
forma, pode-se afirmar que é um problema de saúde pública, que apresenta maior prevalência em
todo o mundo (KOLMANN JR, 1999). A HAS é considerada um fator de risco bem estabelecido
para as doenças dos sistemas renais e cardiovasculares, particularmente para o Acidente Vascular
Encefálico (AVE) e infarto agudo do miocárdio as quais constituem a principal causa de morte no
Brasil. Conforme SALGADO (2003) a literatura nacional e internacional refere uma ampla variação
na prevalência da HAS infantil, demonstrando valores entre 1% e 13%, a depender da metodologia
empregada. No entanto, recentes estudos epidemiológicos brasileiros têm demonstrado prevalência
entre 6% e 8% na população infantil. Conforme ZUNTINNI (2011), uma vez diagnosticada
precocemente, as crianças não somente se beneficiariam da prevenção e do tratamento de HAS,
como também se preveniriam de todas as morbidades associadas principalmente ao sobrepeso e à
obesidade. Entretanto, em razão da pouca atenção e ao despreparo das equipes de saúde que tratam
de crianças, a HAS acaba por se instalar e perdurar nesses pacientes. Sendo assim, é de suma
importância o preparo destas equipes, além do esclarecimento de familiares sobre a importância de
mudanças. A HAS em crianças e adolescentes é baseada na distribuição normal da pressão arterial
de crianças saudáveis, uma vez que as consequências clínicas da hipertensão não são detectadas até
a idade adulta, na maioria das vezes. A pressão arterial na infância tem relação com o estágio de
crescimento e o desenvolvimento. Esta, quando não estabiliza, aumenta com a idade até o final da
adolescência. A estatura, peso e sexo também estão relacionados com a pressão arterial, de tal
forma que, crianças grandes e do sexo masculino têm pressão arterial fisiologicamente mais elevada
que as crianças da mesma idade menores ou do sexo feminino ZUNTINNI (2011). Objetivo:
Discorrer sobre a HAS na infância, abordando e discutindo acerca do diagnóstico, os principais
fatores de riscos e o manejo clínico. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica de fontes
literárias selecionadas. Após uma ampla busca em bases científicas (Scielo e Medlyne), artigos
sobre este tema foram sistematicamente lidos, analisados e relacionados a fim de agregar dados de
interesse do estudo com os achados da literatura. A análise dos artigos foi realizada por seis
investigadores de forma cega e independente. Análise e discussão dos resultados: Nos estudos
epidemiológicos, envolvendo populações jovens, a história familiar tem sido a variável mais
utilizada com essa finalidade, quando análises genéticas não estão planejadas, assim, representa
uma informação importante para a identificação de jovens com maior risco cardiovascular.
MAGALHÃES (2002) considera que nesse contexto, evidências epidemiológicas indicam que
bebês pequenos ao nascimento, e que crescem mais devagar durante o primeiro ano de vida, têm
maior incidência de hipertensão arterial e morte por eventos cardiovasculares quando adultos.
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Diversos estudos longitudinais, incluindo SALGADO (2003), afirmam que a criança com níveis de
pressão arterial mais elevados, mesmo que dentro de limites considerados normais, tende a evoluir
ao decorrer da vida, condicionando uma pressão arterial mais elevada que as demais e apresentando
maior probabilidade de se tornar um adulto hipertenso. A HAS em crianças pode ser primária ou
secundária, sendo que na última década, a incidência da HAS primária aumentou devido a maior
incidência de sobrepeso e obesidade nesta faixa etária. Ainda, esta é encontrada geralmente em
crianças com história familiar de HAS ou doença cardiovascular, enquanto que a HAS secundária é
mais comum em crianças do que em adultos e a maioria apresenta uma causa renal ou renovascular.
A etiologia da HAS na infância varia de acordo com a faixa etária acometida, o que torna
importante alguns pontos específicos da história clínica e exame físico. Nos pré-adolescentes,
particularmente, a grande maioria dos casos de hipertensão na criança, é secundária a uma doença
de base sendo a causa mais comum a Doença do parênquima renal, correspondendo à cerca de 60%
a 70% dos casos. Até 1 ano de idade as causas renovasculares, seguidas da coarctação da aorta são
as causas mais frequentes. Em crianças jovens, a hipertensão arterial primária é menos comum, já
na adolescência, geralmente, a hipertensão primária é responsável por 85% a 95% dos casos. Na
maioria dos diagnósticos, evidenciou-se que quanto menor a idade do paciente ou mais severa a
hipertensão, mais alta é a probabilidade de que a hipertensão seja secundária a uma doença de base.
Em todo paciente pediátrico com hipertensão deve ser considerada a possibilidade de hipertensão
secundária (ZUNTINNI, 2011). A pressão arterial de um indivíduo é determinada pela interação
entre fatores genéticos e ambientais. A ocorrência de alteração como o transporte de eletrólitos, os
mecanismos de controle simpático e endócrino, cada qual com alterações genéticas em potencial, ou
uma combinação de alterações, pode resultar na teoria predominante sobre a genética na hipertensão
arterial. Além disso, estudos realizados na era pré-molecular sugerem que os fatores hereditários
contribuem em pelo menos 20 a 50 % da variação da pressão arterial em humanos (SALGADO,
2003). Como nos adultos, a associação de obesidade e hipertensão arterial pode ser detectada
precocemente na infância e tem grande importância clínica, devido à associação com doenças
silenciosas, como a dislipidemia, o diabetes mellitus tipo II e a síndrome de resistência à insulina.
Ademais, pessoas que são expostas a repetidos estresses psicológicos têm maior chance de
desenvolver hipertensão arterial. O fator genético também influencia a resposta ao estresse, pois os
descendentes de hipertensos têm maior aumento da pressão arterial em resposta a fatores
estressantes que os não descendentes. Outros fatores, como o sedentarismo, o fumo e o álcool
também podem influenciar a pressão arterial (SALGADO, 2003). Sabendo que a HAS é uma
doença que pode cursar de forma sintomática ou assintomática, é de grande relevância o seu
diagnóstico precoce que se baseia eminentemente da história clínica e do exame físico completo.
Esses devem ser direcionados para os sintomas e sinais que possam identificar a doença causadora
da hipertensão, associada geralmente a enfermidades renais, cardíacas, endocrinológicas ou
reumatológicas. Dessa forma, é necessário investigar toda a vida do paciente, a exemplo do uso de
remédios, hospitalizações, traumas, infecções, etc. Além disso, é de suma importância questionar
sobre a história familiar de hipertensão, diabetes, obesidade, doença renal, doença cardiovascular e
endocrinopatias familiares. No exame físico, deve ser determinada a altura, peso, e percentis para a
idade. Devido à obesidade ser fortemente associada à hipertensão, é importante calcular o índice da
massa corporal (IMC), através do peso e altura e encontrar o percentil para o IMC. ZANOTTI
(2009) afirma que a Pressão arterial (PA) deverá ser medida em ambos os braços e em uma perna.
Logo, para caracterizar uma criança como portadora de HAS é necessário que se obtenham três
valores de PA alterados, em dias diferentes, uma vez que vários fatores podem elevar a PA, a
exemplo de ansiedade, agitação no momento da aferição, ingesta de grande quantidade de líquido
antes desta, etc. O tratamento, por sua vez, deve incluir medidas não farmacológicas e
farmacológicas. Do ponto de vista farmacológico está indicado a todos os hipertensos e aos
indivíduos mesmo que normotensos, mas de alto risco cardiovascular. Deve ocorrer por meio de
modificações do estilo de vida, que favoreçam a redução da pressão arterial. Dentre essas
modificações que comprovadamente reduzem a pressão arterial, pode-se destacar: a prevenção da
obesidade e a redução da ingestão do sal. Com a redução da ingestão do sal da dieta, além da
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redução da pressão arterial, alguns estudos demonstraram também benefícios na mortalidade por
acidente vascular encefálico e na regressão da hipertrofia ventricular esquerda (KOLMAN JR,
1999). KALMAN JR (1999), considera ainda que deve-se ainda orientar os pacientes a utilizarem o
mínimo de sal no preparo dos alimentos, além de evitar o uso de saleiro à mesa, durante as
refeições. A redução de peso tem-se mostrado eficaz para tratamento da hipertensão arterial em
criança e adolescente obeso. As recomendações genéricas para a redução do peso corporal
compreendem dietas e programas de atividade física. É sabido que o exercício físico aeróbico
auxilia na redução de peso e nos níveis de pressão sistólica e diastólica. No tratamento
farmacológico, são utilizados os bloqueadores do canal de cálcio, como a nifedipina de ação curta,
esta sendo a primeira droga a ser largamente utilizada em crianças, principalmente por sua ação
rápida. Há também disponível outros medicamentos, como os inibidores da ECA: o enalapril, que é
bem tolerado, apesar de poder provocar como principal efeito colateral a tosse. Outros
medicamentos, como ramipril, já se mostraram eficazes e estão em fase de estudo para liberação.
São também utilizados diuréticos, como a hidroclorotiazida e a furosemida e os betabloqueadores
(atenolol e propranolol) (KALMAN JR 1999). CONCLUSÃO: Conclui-se que os efeitos dos vários
fatores de risco, incluindo a hipertensão arterial, levando a aterosclerose coronariana e hipertrofia
ventricular esquerda, iniciam-se na infância. Por este motivo, a equipe de saúde deve realizar uma
investigação completa do estilo de vida do paciente, e sua história familiar além de realizar o exame
físico completo, visando, dessa forma, a prevenção ou até mesmo o diagnóstico precoce e, sendo
assim, buscar a realização de um tratamento que seja eficaz. Assim, as crianças de hoje, irão
compor uma população de adultos, no futuro, mais saudáveis.
Descritores:
Hipertensão arterial; Criança; Adolescente; Fatores de risco cardiovascular; Manejo.
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IMPLEMENTAÇÃO DE NOVO MODELO DE
ACOLHIMENTO NA USF VIVER BEM I
Danielle Tomaz Alves1
Amanda Santos do Nascimento Ferreira1
Janine Ariane Macedo Noronha1
Alaíde Lucena Nobrega de Carvalho2

Introdução: Considerando os problemas enfrentados pela USF Viver Bem I, localizada no bairro
Treze de Maio, no município de João Pessoa – PB, o acolhimento foi selecionado como tema deste
Projeto de Intervenção a partir da análise situacional do serviço, sendo este um ponto crítico de
processo de trabalho que enfraquece a relação entre profissionais e usuários e debilita o próprio
serviço, onde uma intervenção traria benefícios tanto para os profissionais de saúde, quanto para a
comunidade, melhorando o fluxo de demanda e aprimorando a comunicação entre estes. O processo
de acolhimento era realizado na sala de atendimento médico, por meio de revezamento entre ACS’s
(agentes comunitárias de saúde) e ASB (auxiliar de saúde bucal), através da entrega de fichas em
horários pré-determinados (7h às 8h e 12h às 13h), por ordem de chegada, sem apuramento da
problemática do usuário. Sendo assim, denota-se a divergência em relação às recomendações do
Ministério da Saúde, onde a distribuição de senhas limitadas, propiciando a filas de espera nas quais
a população necessita chegar cedo para garantir sua vaga, mais o encaminhamento de todas as
pessoas ao médico não denotam um acolhimento à demanda espontânea com equidade e qualidade.
(BRASIL, 2011). O acolhimento, como diretriz da Política Nacional de Humanização, propõe que a
postura acolhedora não determina hora, local ou profissional específico para fazê-la. É necessária a
identificação de fatores de risco e fragilidades do indivíduo, respeitando a individualidade e
peculiaridade de cada ser e reconhecendo o que este traz como legítima necessidade de saúde.
(BRASIL, 2012). O trabalho foi elaborado com o objetivo de reorganizar, da melhor maneira
possível, o acesso do usuário à unidade de saúde e, com isso, aperfeiçoar o serviço da equipe que,
por meio da escuta qualificada, pode compreender melhor as necessidades apresentadas pelos
pacientes, minimizando a distância entre os profissionais da equipe e os usuários, reforçando os
vínculos de confiança. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência,
realizado por graduandas do curso de Medicina (autoras deste relato de experiência), adjunto aos
profissionais e usuários da USF Viver Bem I durante o Estágio em Saúde Coletiva, no período de
Março à Junho de 2017. O desenvolvimento do projeto foi realizado no consultório médico, onde
pudemos, no primeiro momento, das 7h às 8h, abordar a chegada de cada usuário e, a partir do que
nos era exposto como necessidade, organizar no caderno de acolhimento cada paciente de acordo
com a preferência pré-estabelecida por dia ou pela classificação de risco, sistematizada através de
nome, prontuário, idade e motivo da consulta. Infelizmente, após esse horário, não tínhamos mais
disponibilidade de local para tal prática, pois o atendimento médico começa às 8h, ficando a
recepção e escutas prejudicadas. No decorrer dos dias foi aplicado um questionário (Apêndice A)
constando 6 questões objetivas para avaliação do conhecimento da equipe acerca do acolhimento e
2 questões subjetivas que remetiam à dificuldades atuais e sugestões de melhoria. Ao final do
projeto fora apresentada uma explanação sobre o que é acolhimento e o que pode ser feito para que
Acadêmica do 11º período do curso de Medicina, Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – PB. E-mails:
danitomazz19@gmail.com / amanda0144@hotmail.com / nine_jpb@hotmail.com
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esse seja implantado adequadamente na unidade. Análise e Discussão: No início da intervenção,
com a proposta de escuta qualificada buscando entender a demanda do usuário, devido ao
acolhimento ocorrer na sala de atendimento médico, muitos usuários queixavam-se de ter que
relatar seus problemas várias vezes, não entendendo o acolhimento por si só, onde fora feita a
educação aos usuários sobre o que é o acolhimento, a classificação de risco e vulnerabilidades e
ordem de prioridade no atendimento. Também fora observada determinada desmotivação dos
responsáveis pelo acolhimento, onde alguns relataram a imposição desta tarefa, e a resistência pela
mudança por um novo modelo, com o intuito de permanecerem fechados num círculo vicioso.

Gráfico 1
Uma das questões subjetivas (questão 3) do questionário aplicado indagava sobre os pontos que
dificultavam a prática do acolhimento (Gráfico 1). O ponto mais citado, por 7 pessoas, fora a falta
de costume/conhecimento do usuário, seguido por local inapropriado para realização do
acolhimento, citado por 4 pessoas. Pessoas não qualificadas para a prática foram descritas como
obstáculo por 3 pessoas, já 2 pessoas queixaram-se do atraso dos usuários (chegada após o horário
do acolhimento) e a falta de interação da equipe. Outras barreiras citadas foram: horário restrito
para o acolhimento, quantidade elevada de usuários, espaço físico que funciona como PSF e UBS,
ausência de vínculos fortalecidos com a comunidade, desinformação da recepção, ACS priorizar sua
área para a marcação de atendimento e o acolhimento realizado apenas pelo ACS e ASB. A partir
dessa questão, percebem-se os múltiplos fatores que dificultam o acolhimento, transitando entre o
ponto de vista dos trabalhadores, do ambiente de trabalho e do usuário em questão. Para tanto,
busca-se no acolhimento romper e eliminar essas barreiras. Durante o projeto de intervenção, alguns
desses empecilhos foram trabalhados, através da educação dos usuários sobre o funcionamento da
unidade, temática do acolhimento, horários e prioridades; qualificação das pessoas que praticam o
acolhimento com questionário, discussões ao longo do estágio e a apresentação final com
referencial teórico sobre a temática do acolhimento; diminuição no número de usuários, pois com a
organização do fluxo, possibilitou-se melhor resolutividade e fortalecimento de vínculos com a
comunidade. Foram colhidas considerações sobre o processo de implementação do novo modelo de
acolhimento, tanto dos profissionais envolvidos, quanto de usuários do serviço. “Eu gostei dessa
mudança, porque agora vocês escutam a gente e está mais organizado. Está melhor do que antes.”
(C.M.S. – usuária da USF). Segundo A.N.G.M. – enfermeira da USF Viver Bem I há 16 anos:
As meninas foram muito felizes no desenvolvimento do projeto, pois apesar do pouco tempo
na unidade, é notável que houve uma melhora em relação ao acolhimento, mas para que continue
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dando certo, a gente vai precisar de tempo e que a equipe toda tenha vontade de seguir em frente
com esse trabalho.
Considerações finais: A adoção do acolhimento como diretriz ocasionou diversas transformações
na maneira de funcionamento da Atenção Básica, buscando atender o usuário de forma holística.
Necessitou-se de uma articulação multiprofissional envolvendo o usuário como peça-chave do
trabalho principal, tendo esse uma mudança de papel, antes coadjuvante, mas agora protagonista e
com participação ativa no processo de saúde. Independente de qual fosse à ação pensada ou
executada para que o projeto de intervenção tivesse êxito foi necessário adaptar à demanda real
situacional. A integração dos estudantes com os profissionais em saúde da USF Viver Bem I e da
Equipe Integrada propiciou um melhor desempenho em todo o trabalho considerado, organizado e
posteriormente executado na Unidade de Saúde através do estágio. Com todas as experiências
vividas durante o período, foi possível destacar e resgatar conceitos básicos e características
específicas do acolhimento e escuta qualificada. Após a finalização do projeto, houve o momento de
busca para investimento nos profissionais a fim de melhor qualificação através de discussões
permanentes entre a equipe da Unidade de Saúde, para avaliar e reprocessar o acolhimento, tendo
em vista que ao serem procurados pelos usuários, possam promover algum grau de resolutividade
para acionar ofertas de cuidado.
Descritores: Acolhimento, Medicina de Família e Comunidade, Atenção Básica
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“MADRINHA QUERIDA”: UMA VIDA DEDICADA AO
PRÓXIMO E A FÉ
Daniella de Souza Barbosa1
Sandra Fernandes Pereira de Melo²
Marcella Belmont da Costa3
Talinny Zubisarranya Teoclaudylyanny Teotônio de Farias4

Introdução: Durante os últimos anos, o Brasil passa por um processo de envelhecimento
populacional, com aumento progressivo da porção idosa. Tal fato decorre, basicamente, de dois
fatores: a queda da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida, o que caracteriza o
fenômeno de estreitamento da base e alargamento do ápice da pirâmide populacional do país
(ZANON; MORETTO; RODRIGUES, 2013). Nesse contexto, infere-se um incremento da
população improdutiva e, na maioria dos casos, dependente, acarretando alterações no estilo de vida
da família na qual o indivíduo está inserido e sobrecarga aos entes e cuidadores (PINTO JUNIOR,
2016). Partindo desse princípio, cogita-se, muitas vezes, a institucionalização do idoso, transferindo
a terceiros uma responsabilidade que cabe essencialmente à família. A esquiva familiar se deve em
grande parte à falta de tempo ou, até mesmo, à falta de interesse diante de uma realidade moderna
que muitas vezes menospreza o envelhecer. Há, entretanto, outra realidade que deve ser destacada,
embora ainda excepcional e pouco incentivada: o envelhecimento autônomo e participativo
socialmente, que abrange idosos capacitados a uma contribuição relevante para sociedade. A
manutenção da autonomia e independência na terceira idade é resultante de um equilíbrio entre o
envelhecimento biológico e o envelhecimento social. Dentre os principais pilares para a
conservação da independência podemos citar um melhor estado de saúde, capacidade funcional,
qualidade de vida e bem-estar nessa população (SAQUETTO, 2013). A interação social, que
consiste o envolvimento dos idosos em atividades da sociedade ou comunidade onde vive, por sua
vez, também contribui para autonomização da pessoa idosa facilitando o acesso a recursos
disponíveis, promovendo um senso de propósito e aumentando a motivação para cuidados consigo
mesmo, bem como desencadeando diversos incrementos fisiologicamente benéficos ao organismo,
como a regulação neuroendócrina e hormonal e redução do estresse.
Diante do exposto, a temática abordada neste trabalho busca não apenas retratar a real
possibilidade de viver em uma instituição de longa permanência preservando um envelhecimento
autônomo, mas também buscar estratégias de não acomodação e encorajamento à busca pela
soberania de si mesmo. Através do método (auto)biográfico, - que se baseia na historia de vida e
desde de 1980 volta a ser empregado, sobretudo pela valorização de sua abordagem epistemológica
- pudemos contemplar e compartilhar a rica experiência de vida da moradora e Vice-Diretora da
Instituição Asilar Vila Vicentina Júlia Freire por meio de relatos da mesma e de fontes secundárias,
como a coleta de dados (prontuários, cartas, fotografias) e relatos de terceiros. Maria Alice, nascida
em 30 de Abril de 1930 na cidade de Santa Rita – PB, nunca se casou e dedicou a vida à criação dos
sobrinhos, filhos do falecido irmão Reinaldo, com quem morou durante muitos anos. Decidiu
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institucionaliza-se, entretanto, após grave episódio de queda, que a hospitalizou por semanas. Por
vontade própria, visitou diversas instituições do estado, até chegar à Vila Vicentina, onde se
identificou profundamente e, desde então, dedica-se inteiramente aos idosos que lá residem.
Conhecida como “madrinha” ou até “mãe” por muitos, Maria Alice protagoniza uma bela história
de doação, pé e lealdade pela Vila Vicentina e seus membros, que no corrente ano completa 10
anos. A peculiaridade de ser uma idosa que quebra todos os parâmetros esperados para um idoso
institucionalizado torna sua historia de vida extremamente rica e sua figura, um verdadeiro
paradigma. Nessa perspectiva, o presente estudo objetivou descrever o processo de envelhecimento
e institucionalização de Maria Alice, bem como analisar sua contribuição social dentro do contexto
da Vila Vicentina, onde, mesmo sendo moradora, atua como figura indispensável na coordenação
da instituição e participa ativamente de decisões como representante dos idosos. Metodologia:
Utilizando como percurso teórico-metodológico o emprego da História Oral e da Memória a fim de
coletar fontes orais, imagéticas e escritas que narrassem sobre o papel da referida personagem na
problemática apresentada pela pesquisa (BOURDIEU, 1996; BERTAUX, 2010) e, para tanto,
foram apresentadas as memórias e as histórias de vida da Maria Alice em torno da (re)construção de
sua (auto)biografia, ou seja, de fatos históricos sobre sua origem familiar, de sua formação
educacional, de sua vida profissional e do seu processo de institucionalização na Vila Vicentina
Júlia Freire como parte das atividades acadêmicas do projeto de extensão da Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba intitulado Envelhecimento & direitos humanos: por uma atenção gerontológica
e geriátrica centrada na pessoa (PEEDI). Análise e discussão dos resultados: O presente estudo
apresentará a historia de Maria Alice. Nascida em trinta de abril do ano de mil novecentos e trinta, a
idosa que é natural da cidade de Santa Rita institucionalizou-se há 10 anos na Vila Vicentina. A
representante dos idosos na instituição atende pelo chamado de madrinha, já que a mesma participa
de todas as decisões que existem para o funcionamento da Vila, lutando pelos direitos de cada
indivíduo ali presente. A idosa possui familiares espalhados pelos Estados do Maranhão,
Pernambuco, Rio de Janeiro e até em outro País: Dinamarca. Sendo uma sobrinha que mais lhe
procura e visita na Vila Vicentina. E, por isso, não tem o amparo familiar intenso com ressalva de
sua sobrinha apenas que com frequência vai visitá-la.Com relação a viver em regras, a representante
dos idosos diz que isso não é um fator que lhe incomoda e relata ser muito bem acolhida. Ela
colabora em tudo e gosta bastante de costurar, fazer conserto nas roupas que chegam para os idosos,
e se tais roupas não servirem para eles, a vila tem um bazar para arrecadar fundos. É muito feliz na
vila, tanto que passa natal e ano lá; Considera a família da Vila Vicentina sua segunda família e
aquele lugar como seu “casarão”. Ama demais a vila, a considera sua vida e se sente
imensuravelmente bem com o carinho que recebe dos idosos. Fala sobre uma amiga que fez na
instituição asilar: Alice Maria. Sobre o quanto a quer bem, e que só vai dormir sossegada quando
sabe que Alice Maria está dormindo também, leva ela para cama muitas vezes e se preocupa muito
quando ela “desaparece”, já que ela tem histórico de ter sofrido violência domestica quando possuía
14 anos por seu padrasto, e até hoje sofre marcas deixadas pela agressão física e psicológicas que
lhe aconteceram. Em relação ao envelhecer, Maria Alice diz que não tem nenhum problema e que é
algo natural da vida, processo pelo qual todos passarão. O lado negativo são apenas os problemas de
saúde consequentes ao avanço da idade. Tem medo de ficar totalmente dependente de um cuidador
e não gostaria jamais de viver em estado vegetativo. Relata que tem muitas coisas para resolver na
vila, mas que gosta disso e que é muito feliz lá, que aqueles 66 idosos são sua família e que só
pretende sair de lá quando sua hora chegar. Para a idosa, a morte é uma experiência natural do ser
humano. É uma tendência da vida que tem de ser aceitado. Embora espere ter muitos anos de vida
ainda, pois sabe que os idosos precisam muito dela, não tem medo da morte. Quanto a fé, expressou
que só assim para preencher de Deus Ela é devota de nossa senhora do Carmo, onde faz intercessão
para que seus pedidos sejam alcançados. O momento mais marcante para a representante dos
idosos foram principalmente dois. Um negativo quando veio a perder seu irmão Reinaldo, depois do
mesmo ter se submetido a uma cirurgia. E outro positivo quando mais nova frequentava bailes e
clubes na cidade que residia: Santa Rita. A idosa ainda referiu não ter algo que gostaria de mudar
sua vida, visto que é bastante feliz na instituição, onde se sente preenchida de amor e atividades
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diariamente. Quando questionada a respeito do seu maior sonho, Maria Alice mais uma vez mostra
a sua compaixão ao próximo, e relata que o mesmo seria receber verba por parte do governo para
auxiliar os pagamentos dos funcionários envolvidos com a Instituição. Uma vez que mesmo sendo
aproximadamente 35 funcionários, o dinheiro retido não cobre a folha, tendo a direção de todo mês
que realinhar os planejamentos econômicos. O alimento não falta, eles têm bastante, tanto que outra
instituição pede ajuda à Vila Vicentina Júlia Freire, pois recebem muitas doações, existem muitas
campanhas que contribuem para alimentação, mas o dinheiro mesmo para pagar funcionários, por
exemplo, não está sendo suficiente. Sempre muito grata a Deus, comenta sobre doação que
receberam da ONU em dezembro, considerando a Vila Vicentina a melhor instituição da Paraíba e a
quinta melhor do Brasil. Conclusão: O objetivo do estudo foi alcançado considerando o êxito da
construção biográfica realizada. Através do trabalho pôde-se observar o quanto é importante o
cuidado, seja ele do idoso a criança. Vale salientar, portanto, a relevância dessa abordagem, uma
vez que tal comportamento se desvirtua de uma realidade gerontológica dependente, inativa e nãoautonomizada em sua maioria nos tempos atuais.
Descritores: Assistência Integral à Saúde. Institucionalização. Autobiografia como assunto.
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MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DIAGNOSTICADAS PELA
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA.
LEITE FILHO, Mário Ivo da Costa1
BARREIRO, Gabriela de Oliveira Zírpoli2
LUCENA, Lays Kerollaynne Oliveira de3
QUEIROZ, Roberta Gracielle Amorim de4
SANTOS, Valesca Millane Lacerda5
MELO, Cynthia Germoglio Farias de6

Introdução: As malformações congênitas representam, em algumas regiões do mundo, a primeira
causa de óbitos neonatais. Aproximadamente 20% das gestações com fetos malformados terminam
em abortamento espontâneo e os 80% restantes nascerão mortos ou vivos, resultando estes últimos
em 3% a 5% de recém-nascidos com anomalias congênitas. No Brasil constituem a segunda causa
de mortalidade infantil, determinando 11,2% dessas mortes. As malformações congênitas do
sistema nervoso central (SNC) têm alta prevalência, atingindo de 1 a 10:1.000 dos nascidos vivos.
Tal estatística pode variar sazonalmente, entre países e grupos étnicos ou quando observada em
serviços de diagnóstico pré-natal e de neonatologia. Atualmente, maior parte das anomalias
congênitas são diagnosticadas por meio da ultrassonografia obstétrica e a medicina fetal busca
apresentar uma terapêutica intraútero para alguns episódios. (BARROS, 2012) No âmbito do
diagnóstico precoce, o qual possui importante repercussão sobre o prognóstico neonatal, este estudo
propôs identificar a prevalência de malformações associadas diagnosticadas pela ultrassonografia
obstétrica. Metodologia: O estudo consiste em um trabalho descritivo, de fonte secundária do tipo
revisão bibliográfica e resultados qualitativos. Os dados foram coletados por meio de pesquisa em
livros e artigos especializados em radiologia e diagnóstico por imagem, que contribuirão para a
atenção às gestantes no período de desenvolvimento do feto. Discussão: A OMS preconiza a
realização de três exames ultrassonográficos na gestação: Primeiro trimestre: entre 11 e 14 semanas;
segundo trimestre: entre 20 e 24 semanas; terceiro trimestre: entre 32 e 36 semanas. São indicações
do primeiro trimestre: Viabilidade, Idade Gestacional, Determinação da corionicidade em gemelar e
translucência nucal (TN). São indicações do segundo trimestre: Morfologia fetal. São indicações do
terceiro trimestre: Crescimento, Placenta, Vitalidade. ULTRASSONOGRAFIA NO PRIMEIRO
TRIMESTRE: No início da gravidez, é importante confirmar a viabilidade, estabelecer a idade
gestacional com precisão, determinar o número de fetos.
No final do primeiro trimestre, a ultrassonografia também oferece uma oportunidade para detectar
anomalias fetais graves e, nos sistemas de saúde que rastreiam aneuploidias, pode-se medir a
espessura da TN (ISUOG, 2015). A correta determinação da Idade Gestacional (IG) contribui para a
identificação dos distúrbios de crescimento fetal, bem como para a suspeita das diversas condições
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que desencadeiam esses desvios como a diabetes gestacional, a insuficiência placentária e uma
gama variada de doenças genéticas. Ademais, possibilita uma melhor programação para o parto e
eventuais procedimentos invasivos diagnósticos e terapêuticos durante a gestação (PERALTA;
BARINI, 2011). O melhor parâmetro ultrassonográfico de análise da idade gestacional, no primeiro
trimestre, é a medida do comprimento cabeça-nádega (CCN). O CCN mínimo é de 45 mm e o
máximo, de 84 mm (BASTOS, et al., 2008; NICOLAIDES; DEFIGUEIREDO, 2004). Peralta e
Barini (2011) relatam que a gemelaridade dicoriônica é facilmente identificável por meio da
ecografia a partir da sexta semana de gravidez, pela presença de um septo espesso hiperecogênico
entre os dois sacos gestacionais. Esse septo se torna progressivamente mais fino, mas ainda
permanece mais espesso e fácil de ser identificado na sua base junto às placentas, onde aparece
como uma projeção triangular de tecido chamada de “sinal do lambda”. Os mesmos autores relatam
também que na gestação monocoriônica não existe o “sinal do lambda” porque a membrana
interamniótica se insere abruptamente na placa corial, levando à formação de uma imagem
ultrassonográfica que lembra a letra “T” (“sinal do T”, típico das gestações monocoriônicas). Com o
avançar da gestação, há involução do folheto interno do córion, e o “sinal do lambda” torna-se
progressivamente mais difícil de ser identificado. Na 20ª semana, esse sinal pode ser demonstrado
em 85% das gestações dicoriônicas. O exame morfológico de primeiro trimestre, entre a 11ª a 14ª
semanas de gestação, tem importância indiscutível no rastreamento de anormalidades
cromossômicas (cromossomopatias ou aneuploidias), especialmente aquelas que são compatíveis
com a evolução da gestação até o termo. Dentre essas se destacam, especificamente, as trissomias
dos cromossomos 21 (Síndrome de Down), 18 (Síndrome de Edwards) e 13 (Síndrome de Patau)
(NICOLAIDES; DEFIGUEIREDO, 2004). A idade gestacional ideal para a medida da TN é entre
11 e 13 semanas e seis dias de gestação. A sua medida normal deve ser menor que 2,5mm e, onde a
TN aumentada está associada à presença de anomalias cromossômicas e malformações cardíacas.
(BASTOS, et al., 2008; NICOLAIDES; DEFIGUEIREDO, 2004). Além da TN, as características
fenotípicas fetais estudadas no exame morfológico incluem o aspecto dos ossos nasais e os padrões
de fluxo no ducto venoso e na valva tricúspide (NICOLAIDES; DEFIGUEIREDO, 2004). O osso
nasal dá continuidade ao frontal e aumenta linearmente na gravidez, sendo considerado normal
quando acima de 1,7mm em qualquer época da gestação e abaixo de 1,3mm suspeito (BASTOS, et
al., 2008). ULTRASSONOGRAFIA NO SEGUNDO TRIMESTRE: Embora o final do 1o trimestre
(11-14 semanas) seja um período importante para avaliação da anatomia fetal, é durante o 2o
trimestre da gestação que temos a possibilidade de avaliar o feto em detalhes. Entre 22-26 semanas,
todos os órgãos e estruturas fetais já estão completamente formados e suficientemente
desenvolvidos, propiciando excelente avaliação anatômica. Nesta fase realiza-se a chamada USG
morfológica do 2o trimestre. (MELLO JÚNIOR, 2016) Podem-se examinar, detalhadamente, os
diversos segmentos corporais, buscando estabelecer sua normalidade, ou, quando do contrário,
detectar alterações estruturais que, por ventura, estejam presentes. Faz parte dessa avaliação o
exame do SNC (hemisférios cerebrais, estruturas da linha média, tálamos, sistema ventricular,
plexos coroides, cerebelo, cisterna magna), da região cervical, do tórax (posição e anatomia
cardíaca, pulmões, cavidade pleural e pericárdica), abdome (estômago, fígado, alças intestinais,
rins, glândulas suprarrenais), pelve, extremidades superiores e inferiores, incluindo a contagem de
dedos e até mesmo de suas falanges. O líquido amniótico, por ser anecoico e encontra-se em boa
quantidade nesta fase, proporciona excelente contraste com as partes moles fetais (hipoecoicas) e,
principalmente, com seu esqueleto (que tem aspectos hiperecoico), contribuindo para que nessa fase
gestacional seja avaliado melhor a anatomia fetal. (MELLO JÚNIOR, 2016) A capacidade de
detecção das malformações fetais por USG no 2o trimestre gira em torno de 80%, variando com a
experiência do examinador e com a qualidade do equipamento de USG utilizado. Entre as inúmeras
anomalias que podem ser diagnosticadas nesta fase, destacam-se por sua frequência: malformações
do SNC e face, malformações cardíacas, anomalias do trato urinário, defeitos de fechamento da
parede abdominal (gastroquise) e defeitos em membros. (MELLO JÚNIOR, 2016) No segundo
trimestre, a determinação do sexo já não se baseia mais na visualização do sinal sagital, em virtude
da genitália já poder ser nitidamente observada. No sexo masculino é baseada na visualização do
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pênis e do escroto enquanto que no sexo feminino procura-se a visualização dos lábios maiores e
menores, representados por 2 ou 4 linhas paralelas. Com o grande avanço da tecnologia nos
aparelhos de ultrassonografia, a determinação do sexo no segundo trimestre ficou muito mais
fidedigna e permitiu ainda que novos parâmetros pudessem ser avaliados. Através da medida da
distância anogenital e o ângulo ísquio-genital, a determinação do sexo fetal entre 12 e 40 semanas
apresentou acurácia de 99,9%. No segundo e terceiro trimestre de gestação, os estudos são mais
focados na visualização de malformações como genitália ambígua, hipospádia, epispádia, extrusão
de bexiga e pseudo-hermafroditismos masculinos e femininos. A ultrassonografia 3D mostrou-se
eficaz na detecção de tais malformações como na predição do sexo no início da gestação.
A Sexagem Fetal ou diagnóstico precoce do sexo do bebê é outra técnica para identificação do sexo
do feto, realizada através de uma amostra de sangue da mãe, a partir de oito semanas de gestação,
com 99,9% de certeza. Durante a gravidez, a mulher recebe uma quantidade de DNA fetal em sua
corrente sanguínea e, analisando este DNA, é possível detectar sequências do cromossomo
Y. Como apenas o indivíduo do sexo masculino possui esse cromossomo, se ele for encontrado,
indica que é menino, e na sua ausência, infere-se que é menina. No entanto, se a mulher teve uma
gestação “próxima” à atual, pode existir algum fragmento de célula fetal da primeira gestação
circulando no sangue, e por isso pode ser detectado um cromossomo Y e dar um falso resultado de
menino, e na verdade não ser, sendo desta forma o exame USG mais confiável para a determinação
do sexo. ULTRASSONOGRAFIA NO TERCEIRO TRIMESTRE: O exame de ultrassonografia,
que é feito entre a 34ª e a 37ª semana, tem como objetivo identificar achados ou alterações mais
recorrentes no final do período gestacional que podem influenciar a atividade de vida do feto e o
planejamento do parto adequado. Assim, pode-se conferir a apresentação e o crescimento fetal, o
volume do líquido amniótico e a relação da placenta com o colo uterino. Devido a aproximação do
parto, faz-se necessária a avaliação do bem estar fetal em algumas situações de risco para o feto
(ex.: redução do volume do líquido amniótico, diabetes, hipertensão arterial materna, etc.). Essa
avaliação é realizada através de dois exames: o Perfil Biofísico Fetal (PBF) e o Dopplerfluxometria.
Para auxiliar nas avaliações no final da gestação, além da ultrassonografia convencional e do
doppler, ainda se dispõe da USG em três dimensões. Para tornar essa realidade possível, a imagem
em duas dimensões (2D) é tomada como referência e se adiciona a dimensão de profundidade para
que a imagem possa ser construída em três dimensões (3D). Ainda existe o exame com quatro
dimensões (4D), que por sua vez mostra uma imagem 3D em tempo real, permitindo a melhor
analise dos movimentos. A principal função desse exame é fazer uma avaliação mais minuciosa no
que diz respeito a malformações de algumas áreas do feto (ex.: fendas faciais, orelhas e mãos) e
possibilita a medida volumétrica real dos órgãos fetais. É valido lembrar também da possibilidade
da melhor visualização e entendimento pelos pais do bebê além de estreitar os laços afetivos.
(MELLO JÚNIOR, 2016) Considerações finais: Os estudos aqui revisados são unânimes em
reconhecer a ultra–sonografia como sendo um momento muito importante para a gestante e para a
relação materno–fetal, tanto em situações de normalidade como de anormalidade fetal. A
ultrassonografia obstétrica possui boa sensibilidade no rastreio de malformações fetais do SNC, em
especial com o aperfeiçoamento constante e domínio na utilização de métodos especializados, como
o Doppler e a ultrassonografia volumétrica (3D/4D), contribuindo para firmar-se como modalidade
de escolha nesta rotina.
Palavras-Chaves: ultrassonografia; anormalidades congênitas; obstetrícia.
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OUTUBRO ROSA: AÇÃO SOCIAL PROMOVENDO
CONHECIMENTO EM SAÚDE
Rodolfo Guedes Pereira Nunes Barbosa
Beatriz Maria Villar de Carvalho
Etiene de Fátima Galvão Araújo

Introdução: Com a melhora da assistência em saúde, tem-se melhorado as condições de vida de
forma sustentada e contínua na maioria dos países (BUSS, 2000). Tal avanço foi permitido a partir
do entendimento que as necessidades apresentadas por um indivíduo ou uma comunidade são
derivadas de um fenômeno complexo, dinâmico e multidimensional. O processo saúde-doença é um
conceito amplo, que engloba dimensões biológicas, psicológicas, econômicas, ambientais,
socioculturais e políticas como influenciadores do adoecimento da população. A transição
epidemiológica brasileira se depara com o predomínio de doenças crônicas, com agravos e doenças
não transmissíveis, que podem se desenvolver a partir dos hábitos de vida da população e pelo
envelhecimento da mesma (CÂMARA, 2012). A melhoria no entendimento do processo de
adoecimento da população possibilita a articulação de saberes técnicos e do conhecimento popular,
mobilizando-se recursos para o enfrentamento e resolução dos problemas encontrados dentro da
comunidade na qual a equipe de saúde está inserida (BUSS, 2000). A Educação Popular em Saúde,
inserida efetivamente a partir dos anos 2000, é um modo particular e novo de reconhecer e enfrentar
os problemas de saúde mais prevalentes na população, utilizando-se do diálogo com as classes
populares, respeitando suas particularidades e utilizando-se de seus saberes como substrato para
novas discussões (AMARAL, 2014). Quando o paciente se vê na condição de sujeito ativo na
produção de sua saúde, o mesmo tende a ser mais adepto aos tratamentos e ao autocuidado,
apresentando menor resistência com relação às práticas instituídas, mesmo que o mesmo não esteja
totalmente de acordo com a linha de tratamento e seguimento traçada (ALVIM, 2007). Apesar desta
percepção, ainda se observam programas de saúde voltados apenas para ações curativas, e não
preventivas, com pouco enfoque na singularidade das necessidades da população local, além de
pouco interesse nos conhecimentos prévios da população com relação ao tema abordado. Sabe-se
que as mulheres são a maioria da população brasileira (50,77%) e que representam as principais
usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de frequentarem as unidades de saúde para seu
próprio atendimento, frequentemente esta parcela da população está acompanhando outros
pacientes, podendo ser utilizadas como propagadoras do conhecimento em saúde (BRASIL, 2004).
Campanhas publicitárias governamentais têm o objetivo de intervir nas decisões das pessoas para
promover o bem estar social, promovendo uma melhora na qualidade de vida da população. O
Outubro Rosa, uma das campanhas de marketing social, é mundialmente conhecido como o mês da
prevenção do câncer de mama. Iniciou-se nos Estados Unidos em 1997 e a causa ganhou
repercussão mundial desde então (MAIA, 2014; MARTINS, 2014). A formação médica deve visar
a aquisição de competências que corroborem na capacitação do profissional de saúde que esteja
apto a compreender e relacionar-se melhor com a equipe, além de ter uma visão mais completa e
integral do paciente. Tal abordagem deve ser embasada nos conhecimentos teóricos e práticos
vivenciados durante a graduação (CHINATO, 2012). Pensando nisso, o Projeto de Pesquisa e
Extensão de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAS-Mulher) desenvolveu diversas ações em
saúde voltadas para promoção e propagação de estratégias para ampliar o conhecimento popular
acerca de aspectos de saúde e doença na população. O objetivo das ações era de promover
conhecimento e propagar informações que ampliassem os saberes populares sobre diversas
patologias prevalentes no meio em que estavam inseridas. Nesse sentido, este trabalho apresenta a
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experiência vivenciada pelos acadêmicos de Medicina, extensionistas do PAS-Mulher, na
elaboração de uma ação social voltada para educação popular em saúde em relação a prevenção e
detecção precoce do câncer de mama, em outubro de 2016. Metodologia - relato de experiência:
Inicialmente foi realizado contato com a direção do Anexo II do Centro Municipal de Referência
em Saúde Leonard Mozart, local onde seria o palco do evento, localizado em Cabedelo, para
programação da ação. No dia do evento, foi realizada uma aula expositiva breve acerca do tema.
Após isso, os acadêmicos explanaram sobre o autoexame da mama, uma prática bastante estimulada
para detecção precoce de nódulos mamários, para que a mulher busque o ginecologista ou
mastologista imediatamente. Essa explanação foi feita com a ajuda de um modelo anatômico do
tipo colete simulando o tórax feminino. Posteriormente foi pedido para alguma usuária reproduzir o
autoexame vestindo a peça anatômica. Após esta etapa, foi realizada uma roda de conversa para
esclarecimento das principais dúvidas, assim como compartilhamento de conhecimento entre as
usuárias e os acadêmicos, além dos profissionais de saúde da Unidade. Ao final da ação, foi
realizado sorteio de brindes entre as pessoas presentes e distribuição de panfletos exemplificando e
explicando como realizar o autoexame da mama, para que aqueles que estavam presentes
relembrassem quando fossem fazer esse exame e para que compartilhassem com as pessoas do seu
ciclo social, proporcionando uma disseminação da educação em saúde. Ao fim do evento, houve
uma confraternização para maiores esclarecimentos acerca do assunto e para proporcionar a outras
usuárias a oportunidade de vestir o colete e avaliar se conseguiriam colocar em prática o que
haviam aprendido, tirando as dúvidas que viessem a surgir. Todos os que ali estavam foram
orientados a disseminar a informação, para que eles também fossem propagadores de conhecimento
aprendido, fazendo com que o conhecimento discutido naquele evento não ficasse restrito a quem se
encontrava no local. Efeitos alcançados: Com a experiência foi possível enraizar o conhecimento
em saúde na população acerca de prevenção e detecção precoce do câncer de mama, além de
proporcionar a propagação dos ensinamentos a partir do público presente. Desse modo, esta ação
possibilitou aos acadêmicos a experiência de propagar técnicas e conhecimentos adquiridos na
graduação, de forma simplificada para facilitar o aprendizado dos expectadores. Além disso, os
estudantes desenvolveram um olhar mais ampliado para as necessidades e vulnerabilidades da
comunidade, estimulando a busca por novos conhecimentos, a partir de referencial teórico e
empírico. Além dos benefícios imediatos, possibilitou aos acadêmicos desenvolver habilidades que
serão fundamentais na sua vida profissional, como criação de uma relação de trabalho em equipe
com os demais profissionais de saúde da instituição e o desenvolvimento do diálogo com os
pacientes. Ao público presente, foi possível perceber a importância do diagnóstico precoce do
câncer de mama, além de se reconhecerem como peça fundamental na propagação da informação
exposta durante a ação. Tal atitude faz com que a informação atinja proporções muito maiores do
que simplesmente se os expectadores se vissem na condição passiva de receber o conhecimento e
guardar para uso próprio. Por fim, para os profissionais da unidade, foi exemplificado como a
educação em saúde proporciona a aplicação do conhecimento na sociedade de forma ampla e
disseminada. Considerações finais: A ação social permitiu uma ampliação do conhecimento por
parte dos acadêmicos, da população e dos profissionais de saúde envolvidos no evento. Todavia,
ainda há muito a ser estimulado em relação a educação popular em saúde, utilizando-se da própria
comunidade para promoção de conhecimento. Além disso, apesar dos diversos avanços em
prevenção, e não só em ações curativas, ainda há muito a ser explorado em estratégias visando
prevenir e detectar precocemente as doenças. Ampliação de estratégias em prevenção e utilização
dos próprios usuários como propagadores do conhecimento em saúde facilitaria as transformações
sociais efetivas na realidade da comunidade e nas práticas em saúde. Por conseguinte, ações sociais
voltadas para promoção do conhecimento em saúde e estratégias de promoção do pensamento
crítico-reflexivo da população seria um facilitador na propagação de estratégias de prevenção de
agravos e promoção da saúde. O incentivo a práticas sociais promovidas pelos acadêmicos de
Medicina e de outras áreas da saúde seriam benéficas para todos os envolvidos. Aos acadêmicos,
permitiria a busca por novos conhecimentos. À população, seria proporcionado a ampliação do
conhecimento de problemas enfrentados no dia a dia daquela comunidade. Dessa forma, seria
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benéfico uma maior frequência desse tipo de atividade, além de maior divulgação e estratégias que
facilitassem a assiduidade dos presentes, como horários mais flexíveis e em diversos dias da
semana, incluindo os fins de semana.
Descritores: Educação em Saúde. Promoção da Saúde. Neoplasias de Mama.
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PIELONEFRITE NA GRAVIDEZ: RELATO DE CASO CLÍNICO
Gabriela Chaves Santana1
Mariana Correia Lima Viana1
Noeme Coutinho Fernandes1
Sheyla Heim Augusto de Queiroz1
Tábata da Silva Ribeiro Nóbrega1
Tatiana Viana Fragoso Vieira2

Introdução: A infecção do trato urinário (ITU) é a situação infecciosa de etiologia bacteriana com
maior prevalência na gravidez. Complicam em cerca de 20% das gestações e são responsáveis por
10% das admissões anteparto. São consideradas fatores predisponentes para parto prematuro, ruptura prematura de membranas e restrição de crescimento intrauterino. A propensão natural da
mulher para adquirir infecções urinárias, em conjunção com as alterações fisiológicas e anatômicas
do aparelho urinário na gravidez, facilita o desenvolvimento de infecções urinárias. Dentro do
espectro bacteriano que pode causar ITU na gestante, a Escherichia coli é o patógeno mais
frequente, responsável por aproximadamente 80% dos casos. Outras bactérias aeróbias Gram–
negativas contribuem para a maioria dos casos restantes, tais como Klebsiella pneumoniae, Proteus
mirabilis e bactérias do gênero Enterobacter. Bactérias Gram–positivas também causam ITU sendo
que com baixa prevalência, destacando–se o Streptococcus agalactiae, Staphylococcus
saprophyticus e outros estafilococos coagulase negativos, principalmente em casos de infecções
complicadas com litíase1. As infecções do trato urinário dividem-se em 3 entidades clínicas relacionáveis: a Bacteriúria assintomática, com uma incidência de 4 a 10% na gravidez; a Cistite aguda,
com uma incidência de 1 a 1,5% na gravidez e a Pielonefrite aguda, com uma incidência de 1 a 2%
na gravidez 2. A pielonefrite difusa aguda é uma síndrome clínica que une vários sintomas e sinais,
como: dor lombar, febre, arrepios, náuseas, vómitos, disúria, urgência urinária e polaciúria, sendo o
diagnóstico confirmado pela urocultura3. A predisposição para pielonefrite durante a gravidez é
principalmente devido a alterações anatômicas relacionadas a alterações do trato urinário, tais como
a pressão na bexiga graças à ampliação do útero e um aumento no tamanho dos ureteres devido ao
relaxamento da musculatura lisa, com a imunossupressão na gravidez podem contribuir para tal
quadro. Como exemplo, os níveis mais baixos de interleucina-6 na mucosa e anticorpos como
resposta a antígenos de E. coli nas mulheres grávidas. A frequência com que ocorrem complicações
foi avaliada em vários estudos e colocam anemia (23%), bacteremia (17% na minoria dos pacientes
que foram testados), insuficiência respiratória (7%), e disfunção renal (2%) como principais
resultados da patologia4. O mecanismo de anemia não é bem compreendido, mas a hemólise, talvez
mediada por endotoxinas, pode ser importante.
Estimou-se que mais de 20% das mulheres com pielonefrite grave desenvolvem complicações que
incluem síndrome de choque séptico ou suas variantes, tais como a síndrome do desconforto
respiratório agudo. A insuficiência renal aguda associada à micro abcessos e pielonefrite supurativa
foi descrita em casos isolados, independente de sepses. O objetivo deste estudo foi rever a situação
infecciosa de origem bacteriana com maior prevalência na gravidez, os riscos que ela traz à
gestação e relatar um caso de gestante com pielonefrite que evoluiu favoravelmente. Metodologia:
Estudo observacional, descritivo e qualitativo do tipo relato de caso. As informações foram obtidas
1
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através da revisão do prontuário da paciente coligado ao exame do sujeito da pesquisa, após
consentimento da mesma e adicionalmente à busca teórica utilizando os descritores “itu”,
“pielonefrite” e “bacteriúria”. Análise e Discussão dos Resultados: Paciente E. S. 18 anos,
G1P0A0 com 31 semanas e 2 dias pela ultrassonografia realizada na 13ª semana (desconsiderar a
data da última menstruação, pois paciente não se lembra), foi internada na Maternidade Cândida
Vargas com queixas de febre, dores abdominais em baixo ventre irradiando para a região lombar e
disúria. Não há antecedentes familiares e pessoais de hipertensão, diabetes e câncer. Nega cefaleia,
vômitos e outros sintomas neurológicos. Exame físico foi realizado mostrando paciente hidratada,
normocorada, febre de 39ºC, apresentando dor na palpação abdominal e sinal de Giordano positivo.
Exame obstétrico altura de fundo uterino de 30 centímetros, batimentos cardiofetais presentes de
144 bpm e ausência de dinâmica uterina. Foi indicada a internação e solicitado sumário de urina,
hemograma, ureia, creatinina e transaminases. Resultados dos exames mostraram presença de
bactérias na urina, hemácias e leucócitos, hemograma sem alterações condizentes com a situação da
gravidez, transaminases, ureia e creatinina dentro dos padrões. Estes últimos foram solicitados para
avaliar possíveis lesões a órgãos. Para tratamento foi iniciada antibioticoterapia com Ceftazidima,
via endovenosa por 14 dias. Após dois dias de tratamento, paciente apresentava-se afebril e com
Giordano negativo, negando dores abdominais ou qualquer outro sintoma. Chegou a relatar vômito,
sendo iniciado Dimenidrinato uma ampola a cada oito horas e Ranitidina. Paciente completa o
décimo segundo dia de antibiótico (ceftzidima) e encontra-se em estado de assintomático. Foi
solicitado ultrassonografia das vias urinárias que mostraram leve hidronefrose à esquerda. Recebeu
alta hospitalar apresentando sumário de urina sem alterações. Tratamento com antibiótico foi
completo (14 dias), com resolução completa dos sintomas. Muitos estudos têm mostrado a relação
entre a infecção materna do trato urinário, particularmente bacteriúria assintomática e complicações
gestacionais (por exemplo, nascimento prematuro, baixo peso ao nascer). Tem sido sugerido que a
pielonefrite aguda tem associação com os mesmos, mas a força desta associação não é conhecida,
pois fatores socioeconômicos e condução do pré-natal confundem os estudos5.Como exemplos, um
estudo de mais de 15.000 mulheres grávidas caso-controle encontrou um risco aumentado de préeclâmpsia em associação com a bacteriúria assintomática ou infecção sintomática e um estudo
retrospectivo de 18 anos com mais de 500 mil gestações únicas acompanhadas em um grande centro
de saúde nos Estados Unidos, a taxa de nascimento prematuro, principalmente entre as semanas 33
e 36, foi maior entre as 2.894 mulheres que tiveram pielonefrite durante a gravidez6. Com base no
maior risco de complicações em mulheres grávidas, pielonefrite tem sido tradicionalmente tratada
com hospitalização e antibióticos intravenosos. Alguns pesquisadores têm questionado o valor de
obtenção de culturas de sangue de rotina em mulheres grávidas com pielonefrite7. Embora não haja
nenhuma evidência de que a bacteremia prenuncia um pior prognóstico ou requer mais tempo de
terapia em uma mulher grávida em relação à outra saudável com pielonefrite, é razoável obter
hemoculturas em pacientes com sinais de sepse ou graves condições médicas subjacentes, como
diabetes. Pielonefrite não é por si só uma indicação para interrupção da gravidez. Tal como
acontece com as pacientes não grávidas com pielonefrite complicada, as mulheres grávidas devem
ter melhora definitiva no prazo de 24 a 48 horas. Uma vez afebril por 48 horas, a para a terapia oral
pode ser iniciada (guiado por resultados cultura de suscetibilidade) e completar de 10 a 14 dias de
tratamento. Se o sintoma de febre persistir para além das primeiras 24 a 48 horas de tratamento,
uma cultura de urina de repetição e estudos de imagem do trato urinário devem ser realizados para
descartar infecção persistente e patologias do trato urinário8. As gestantes com pielonefrite devem
ser internadas para monitorização dos sinais vitais, incluindo débito urinário. O controle da dor
pode ser necessário e é obtido com analgésicos e antiespasmódicos (paracetamol, escopolamina,
entre outros). Antieméticos são indicados nos casos com exuberância de náuseas e vômitos. A
correção do pH urinário está indicada principalmente nos casos em que há concomitância com
nefrolitíase. Utiliza–se bicarbonato de sódio ou vitamina C, conforme o desvio que se quer corrigir9.
Nas pielonefrites é preferencialmente iniciada antibioticoterapia por via parenteral, só passando
para via oral quando existe remissão do quadro clínico agudo por mais de 24–48 horas. Os
antimicrobianos indicados são cefuroxima 750 mg, 8/8 horas, e ceftriaxona 1 g ao dia. Outras boas
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opções são a norfloxacina, 400 mg 12/12 horas, e a nitrofurantoína, 100 mg de 6/6 horas, no
tratamento via oral para pielonefrite. Opções como cefalotina 1 g 6/6 horas e ampicilina 1 g de 6/6
horas só se forem baseadas em antibiograma10. A escolha do antimicrobiano deve levar em conta: a
sensibilidade das bactérias mais prevalentes a ele, a condição da paciente para adquirir a medicação,
a sua tolerabilidade, a comodidade do esquema posológico e sua toxicidade materna e fetal. A
nitrofurantoína pode provocar anemia hemolítica na mãe e no feto, já os aminoglicosídeos são oto e
nefrotóxicos.As sulfas não devem ser prescritas nas últimas semanas de gestação, devido ao risco de
kernicterus. As quinolonas sofrem restrição na sua indicação, pois estão relacionadas com
alterações da cartilagem de crescimento. Por estas razões, estes fármacos não constituem a primeira
opção para ITU em gestantes. Portanto, de forma geral, a escolha recai sobre as cefalosporinas, com
alguns trabalhos sugerindo o uso da ceftzidima e cefuroxima, graças à elevada taxa de sensibilidade
da Escherichia coli a essas drogas11. Culturas mensais não são necessárias se terapia preventiva é
administrada, no entanto, bacteriuria pode ocorrer durante a terapia preventiva, por isso executar
uma cultura posterior, tal como no início do terceiro trimestre, para garantir a terapia preventiva
está funcionando. Considerações finais: A pielonefrite é uma patologia severa que pode afetar
seriamente o desenvolvimento fetal, podendo gerar sepse materna, aborto e má formações. O
diagnóstico, apesar das muitas formas e existência de vários exames que podem auxiliar, deve ser
primariamente clínico. Gravida com febre, alterações urinárias e dor em região lombar são sintomas
clássicos (como foi nessa paciente em questão) e requerem ação imediata e, se necessário,
investigação laboratorial urgente.
Descritores: ITU, pielonefrite, bacteriúria.
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PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE COMO
INSTRUMENTO DE TRABALHO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Introdução: No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização
e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato
preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de
Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade, da
acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da
responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. As Unidades de Saúde da
Família (USF) – instaladas próximo de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem –
desempenham um papel central na garantia à população de acesso a uma atenção à saúde de
qualidade. Dotar estas unidades da infraestrutura necessária a este atendimento é um desafio que o
Brasil - único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes com um sistema de saúde
público, universal, integral e gratuito – está enfrentando com os investimentos do Ministério da
Saúde. A Estratégia Saúde da Família (ESF) prioriza as ações de prevenção, promoção e
recuperação da saúde da parcela populacional adscrita de forma integral e contínua. O atendimento
é prestado na USF e através de visitas domiciliares, realizadas pelos profissionais que compõem a
equipe de Saúde da Família (médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares de
enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde - ACS). Desse modo, a equipe de saúde da família e
a população acompanhada criam vínculos de responsabilidade mútua, o que facilita a identificação e
o atendimento aos problemas de saúde da comunidade. Para que a organização atenção básica
aconteça, um dos quesitos primordiais é o processo de Territorialização em Saúde, visto que este
processo consiste em um dos pressupostos da organização do processo de trabalho e das práticas de
saúde, considerando-se uma atuação em uma delimitação espacial previamente determinada. Nessa
delimitação, ocorre o cadastramento da população que a USF abrange, o que possibilita o
conhecimento da realidade social local, que irá além dos limites geográficos da área, mas
identificará as áreas de baixo, médio e alto risco social, bem como os problemas de saúde que
acometem as pessoas decorrentes de suas condições concretas de viver a vida. Nesse contexto, o
território apresenta muito mais que uma extensão geométrica, também um perfil demográfico
(censo), epidemiológico (morbimortalidade), administrativo, tecnológico, político, social e cultural
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que se caracteriza e se expressa num espaço em permanente construção. Ademais, o território é uma
acumulação de situações históricas, ambientais e sociais que promovem condições particulares para
a produção de doenças. Conhecer o território implica um processo de reconhecimento e apropriação
do espaço geográfico e das relações da população da área de abrangência com a USF, levando em
consideração dados como perfil demográfico e epidemiológico da população, contexto histórico e
cultural, equipamentos sociais e outros dados relevantes para intervenção no processo saúdedoença. Também é importante atentar que muito além de ser meramente o espaço político-operativo
do sistema de saúde, o território, onde se verifica a interação população-serviço no nível local,
caracteriza-se ainda por se constituir de uma população específica, vivendo em um tempo e espaço
determinados com problemas de saúde definidos e que interage com os gestores das distintas
unidades prestadoras de serviços de saúde. A ESF trabalha com o território de abrangência definido
como responsável pelo cadastramento e acompanhamento de, no máximo, 4.500 pessoas. Além
disso, operacionalmente, cada território da Saúde da Família ainda é dividido em microáreas,
visando facilitar o trabalho realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde, que efetivam as ações
de saúde, através da construção de vínculo, o que favorece a participação do usuário na promoção
do serviço pelos demais profissionais que compõem a ESF. O presente relato tem por objetivo
identificar a importância do Território-Área da Unidade de Saúde Jardim Miramar I, avaliar as
especificidades referentes a cada Território-Microárea abrangida, além de verificar o processo do
trabalho dos profissionais da ESF com ênfase no papel das ACS. Metodologia: Relato de
experiência acerca da Territorialização em Saúde e o papel das ACS durante atividades do Módulo
Atenção em Saúde I na Unidade Jardim Miramar I, em João Pessoa-PB. Trata-se de uma análise
descritiva, qualitativa, com abordagem direta e observacional, através de entrevista com as ACS da
USF, utilizando um roteiro semiestruturado instruído anteriormente pelas docentes do Módulo. O
registro de dados foi coletado através de fontes escritas (diário de campo), fontes imagéticas (fotos
do território) e fontes orais (relatos das ACS), durante os meses agosto e setembro de 2017. Relato
de experiência: Durante a vivência no Território-Área na Unidade de Saúde da Família foi
realizado o conhecimento de todos os 05 Territórios-Microáreas que ela abrange, totalizando 619
famílias assistidas, além de prestar atendimento a pessoas sem cadastro, por essas residirem nas
Áreas de Influência, como é o caso dos moradores dos bairros Jardim Luna, Brisamar,
Tambauzinho, João Agripino e Cabo Branco. Desse modo, foi possível verificar processo de
trabalho da equipe multidisciplinar que compõe a ESF e, especialmente, a função das ACS que
atuaram na apresentação do Território-Área. A princípio, foi relatado pelas ACS que a maior parte
do público que busca o atendimento é composta, respectivamente, por empregadas domésticas,
recicladores de resíduos sólidos e pescadores, os quais padecem, na maior parte dos casos, de
Diabetes Mellitus (DM) e, sobretudo, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Dessa forma, durante
a apresentação de todos os Territórios-Microáreas que compõem o Território-Área da USF ficou
nítida a desigualdade social, haja vista que dentre a expressiva verticalização do bairro, existe a
presença da pobreza no local. Ademais, o saneamento básico é insuficiente, podendo causar
inúmeras doenças ao ser humano e animais domésticos, bem como foi observado o descarte
inadequado dos resíduos sólidos próximo aos Territórios-Domicílios mais carentes, de modo a
causar impactos ambientais, como a poluição do Rio Jaguaribe e a destruição da mata ciliar,
podendo acarretar no deslizamento de barreiras naturais presentes em um dos TerritóriosMicroáreas. Outra adversidade causada pelo depósito inadequado de lixo é a facilidade da
disseminação dos vetores de doenças, visto que atraem ratos, escorpiões, moscas, baratas e permite
o desenvolvimento de larvas do mosquito da dengue, problemas prevalentes de acordo com o relato
das ACS. Além desses obstáculos, notou-se a presença do caramujo africano, o qual destrói a
vegetação nativa, assim como são hospedeiros de vermes capazes de causar doenças graves, a
exemplo Angiostrongilose Abdominal e a Angiostrongilíase Meningoencefálica, o que é
preocupante. Por conseguinte, constatou-se que o bairro é formado por várias vilas, sendo que em
torno delas, a desigualdade social também está presente, uma vez que existem casas de alumínio
simples até as de alvenaria, contribuindo para o não ordenamento espacial das residências. Nesse
sentido, é lúcido destacar a presença das barreiras geográficas tanto naturais como as geradas pela
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implantação urbana na proximidade das vilas, que facilitam ou dificultam o acesso às residências.
Todavia, parcela considerável dos moradores, sobretudo das microáreas mais carentes, vivem em
condições precárias, na proximidade de esgotos a céu aberto provenientes dos edifícios de classe
média e alta do bairro que, de tão luxuosos, acabam desencadeando a invisibilidade social dos
cidadãos carentes. Ao longo das aulas práticas na comunidade, foi possível observar visitas
domiciliares das ACS, de modo a reconhecer melhor o papel dessa profissão. Nessa perspectiva, foi
visualizado que o principal instrumento de trabalho dessa profissional é a visita domiciliar, através
do acompanhamento mensal contínuo, o qual é viabilizado através dos laços que a profissional
possui com os usuários. Dessa forma, a ACS identifica situações de risco e encaminha aos setores
responsáveis e, por esse motivo, essa profissão representa o elo da comunidade com os demais
profissionais de saúde da ESF. Nesse Território-Área, estão presentes poucos equipamentos sociais
do bairro, como a faculdade Devry, Igreja Batista, Comunidade Católica Maná, Paróquia São Pedro
Pescador (Comunidade Santo André), Maçonaria, mercadinhos, salão de beleza, farmácias, loja de
carros e uma rede privada que oferta educação infantil. No entanto, a USF recebe pouco suporte
externo, contando apenas com o apoio educativo da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba e da
Paróquia com reforço escolar aos sábados. Como consequência disso, atividades de promoção de
saúde são única e exclusivamente realizadas na sala de espera da USF, sendo que a prática de
prevenção específica da escovação e aplicação de flúor não ocorrem pela falta de materiais, o que é
lamentável. Segundo entrevistas com as ACS, alguns Territórios-Microáreas apresentam áreas de
risco de deslizamento de barreiras, alguns usuários possuem problemas mentais, doenças
sexualmente transmissíveis e a barreira econômica não impede a procura pelo atendimento.
Contudo, a barreira geográfica natural, constituída por ladeiras, faz com que muitos moradores do
Território-Área busquem o atendimento na Unidade de Saúde das Praias. Durante as visitas
domiciliares, nota-se a real função da ACS, desde o acolhimento até a orientação sobre a
importância do cuidado com a saúde, representando que o papel dessa profissional vai além de
trazer encaminhamentos para novas consultas. Assim, a compreensão do território é primordial para
caracterizar os problemas de saúde, de modo que permite ao futuro profissional o reconhecimento
do real impacto da Desigualdade Social em Saúde que existe na comunidade. A partir disso, tornase fácil o desenvolvimento de práticas de saúde mais factíveis de acordo com as necessidades
abundantes apresentadas pelos indivíduos que carecem do atendimento. Nesse sentido, é
fundamental ter o contato com o Território-Área ainda na graduação e, para isso, é imprescindível o
apoio das ACS. Assim, ao passo que se conhece a realidade de cada unidade operacional do ACS,
torna-se possível identificar as áreas de risco, analisar as barreiras geográficas naturais ou
modificadas pelo homem, culturais e organizativas, que dificultam a procura à USF. Logo, essa
situação marcada pela pobreza, ausência de um saneamento básico suficiente e o depósito
inadequado do lixo nas proximidades dos Territórios-Domicílios do Jardim Miramar I, levam a
reflexão acerca do risco à saúde que aqueles cidadãos, principalmente os mais carentes, estão
submetidos, o que representa um cenário contraditório, já que o Brasil foi um dos primeiros países a
assinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 1948, comprometendo-se,
portanto, em zelar pelo princípio da dignidade humana. Desse modo, a falta de intervenção pública
no cumprimento do dever constitucional de promover uma moradia digna contribui com que muitos
brasileiros continuem vivendo em condições precárias, o que constitui um significativo problema
social e da saúde para a nação. Assim, foi possível inferir que o espaço urbano é um fator
segregador e a população de renda insuficiente só encontra como opção ocupar áreas periféricas ou
problemáticas, em razão das políticas urbanas do nosso país terem sido intensa e historicamente
utilizadas como instrumento de exclusão social, de modo a perpetuar privilégios e desigualdades
entre os cidadãos. Considerações finais: Portanto, conhecer o Território-Área, a estruturação e a
função de profissionais, como as ACS da ESF, foi fundamental para crescimento pessoal e como
discente do curso de medicina. Dessa forma, foi possível observar a aplicação teórica dos conteúdos
vistos em sala de aula, a fim de que possibilite sua utilização para o benefício da comunidade que
necessita do atendimento. Em vista disso, esse momento de aproximação com outra realidade social
e cultural contribuiu para a humanização como futuros profissionais de saúde, de forma a buscar,
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desde o início do curso, agregar conhecimentos que nos tornem mais resolutivos no atendimento,
bem como viabiliza a compreensão acerca da importância da construção de vínculo profissionalusuário, do acolhimento, da escuta e de como é imprescindível um trabalho em equipe
multidisciplinar, com o fim de contemplar, ao máximo, os anseios da comunidade.
Descritores: Atenção Primária à Saúde. Saúde da Família. Agentes Comunitários de Saúde.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DE INFECÇÕES
RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO
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Introdução: Entende-se como Infecção relacionada à Assistência à Saúde (IrAS) aquela que é
adquirida após o processo de admissão do paciente no ambiente hospitalar, podendo se manifestar
durante a internação ou depois da alta, estando esta relacionada com a internação ou procedimentos
hospitalares. A respeito disso, ressalta-se que tal problemática atualmente atinge a esfera mundial,
sendo considerada como um significativo problema de saúde pública, haja vista os gastos
exorbitantes, considerando que o valor despendido a pacientes com tais infecções é cerca de três
vezes maior em relação aos pacientes não acometidos. Segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), de 5 a 15% de todos os pacientes hospitalizados adquirem IrAS. Só nos Estados Unidos,
estima-se que apriximadamente dois milhões de casos de IrAS ocorram anualmente, corroborando
para cerca de 60 a 90 mil mortes e mais de cinco milhões de dólares gastos. Já no Brasil, não se
dispõe de dados sistematizados sobre a ocorrência das IrAS e seu custo, apesar de 80% dos
hospitais do país possuírem Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), somente 40%
destes tem indicadores confiáveis, possivelmente pela diversidade de metodologias utilizadas,
interpretação e aplicação destas na coleta de dados. No que tange aos tipos de IrAS, destacam-se as
infecções do trato urinário (ITU), respiratório (ITR), do sítio cirúrgico (ISC) e da corrente
sanguínea (ICS), sendo estas atreladas a iatrogenias nas práticas assistenciais em geral. Nesse
enfoque, aponta-se que as IrAS são provocadas por agentes biológicos como Bactérias, vírus,
fungos, protozoários e helmintos, tendo como principal via de transmissão as mãos dos
trabalhadores de saúde. No entanto, a possível participação de fatores ambientais como, superfícies,
equipamentos e jalecos dos trabalhadores, como fonte de disseminação desses microrganismos,
desperta a atenção de pesquisadores, da sociedade e das agências e associações de controladores de
infecção. Diante do exposto, entende-se a importância da temática em questão, uma vez que a
prevenção, eliminação ou diminuição das IrAS, no âmbito hospitalar, irá corroborar para qualidade
da assistência em saúde, e principalmente, para a segurança do paciente e de todos os profissionais
envolvidos neste processo, reduzindo também os gastos na área da saúde. Nesse sentido, o presente
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estudo teve como objetivo caracterizar a produção científica acerca das Infecções relacionadas à
Assistência à Saúde no âmbito hospitalar. Metodologia: Trata-se de um revisão integrativa da
literatura, que teve como fonte de dados publicações disponibilizadas na Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS), através das bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e da
Literatura Latino Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS). Para
atender ao objetivo do estudo os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados foram:
“infecção hospitalar” and “saúde”. Desse modo, a população de estudo foi composta de 1.146
publicações, dentre as quais 11 artigos fizeram parte da amostra, respeitando os critérios de
inclusão: artigos da língua portuguesa, no período de 2013 a 2016, que abordassem a temática
referida e que estivessem disponibilizados, na integra, nas bases de dados selecionadas para
pesquisa. A coleta de dados foi realizada no mês de setembro de 2017. Posteriormente, os dados
obtidos foram organizados em planilhas, agrupados, procedendo-se a análise temática do conteúdo.
Análise e discussão dos resultados: os resultados revelaram que os anos de 2016 e 2015
emergiram com um maior quantitativo de publicações, totalizando 4 (35%) artigos cada, seguidos
pelo ano de 2013 com 2 (20%) artigos. O ano de 2014 apresentou, apenas, 1 (10%) publicação. No
que diz respeito à identificação da área de formação acadêmica, observou-se prevalência total das
áreas de Medicina com 6 (60%) publicações, e Enfermagem com 5 (40%) artigos. Quanto às
modalidades dos estudos contemplados, constatou-se que os 11 (100%) artigos selecionados para a
amostra foram originais. Em relação aos enfoques dos estudos inclusos na pesquisa, emergiram
duas categorias temáticas: Categoria I: “Epidemiologia das Infecções relacionadas à Assistência à
Saúde no ambiente hospitalar” e Categoria II: “Fatores de riscos para as Infecções relacionadas à
Assistência à Saúde”. No tocante à Categoria I, quanto ao perfil da população acometida pelas IrAS
no ambiente hospitalar, verificou-se prevalência para os extremos de idades, pessoas idosas (60
anos ou mais) e crianças, apontando para associações com alterações do sistema imunológico. Os
estudos demonstraram a prevalência de bactérias como agentes causadores das IrAS, do tipo
Acinetobacter baumannii multirresistente, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus coagulasenegativo, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli. A respeito disso, assevera-se que as IrAS, quando associadas a microorganismos
multirresistentes, que aumentam o tempo de permanência do paciente nos hospitais, os custos e a
mortalidade, motivo pelo qual em 2010, a OMS lançou o terceiro desafio global que visa a
segurança do paciente pautado na contenção da resistência bacteriana. Quantos aos métodos para a
detecção destes agentes, utilizou-se os diferentes tipos de culturas como hemocultura, urocultura,
entre outros. No que se refere aos tipos de IrAS, observou-se destaque para ITU associadas ao uso
do cateter uretral de permanência, assim como pneumonia em pacientes intubados, submetidos à
ventilação mecânica, além de ISC em neurocirurgia e ICS. A ITU associada ao cateter vesical de
demora é a mais frequente entre as IrAS, considerando que tal procedimento remove os
mecanismos de defesa intrínsecos do hospedeiro, tais como a micção e o eficiente esvaziamento da
bexiga, favorecendo a colonização de microrganismos nas vias urinárias. Ressalta-se que a
pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) afeta aproximadamente 25% dos pacientes
submetidos a ventilação mecânica, com incidência de 2-16 episódios/1.000 hospitalizações. A ISC é
a complicação mais frequente do paciente operado, emergindo de cirurgias ou de procedimentos
invasivos intra-hospitalares e estando associada a diferentes níveis de gravidade, desde o
acometimento do local da incisão até coleções intracavitárias e infecções relacionadas a próteses. Já
na ICS, elevado número de contaminantes pode ser atribuído à antissepsia inadequada nos
procedimentos. No que tange a ocorrência das IrAS por setores hospitalares, verificou-se destaque
para Unidade de Terapia intensiva (UTIs) e clínica médica. As UTIs estão associadas à ocorrência
de IrAS considerando a intensidade de procedimentos invasivos que são realizados no referido
setor, além da gravidade dos quadros dos pacientes ali internados. O destaque para a enfermaria de
clínica médica pode ter ocorrido devido ao maior número de leitos ativos desse setor. Logo,
constata-se a epidemiologia das IrAS, sendo de extrema importância a tomada de decisão para
medidas de prevenção, eliminação ou diminuição destas, no propósito de promover a saúde no
âmbito hospitalar. No que se refere à Categoria II, os estudos mencionaram os fatores de risco para
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as Infecções relacionadas à Assistência à Saúde. Verificou-se a não adesão a medidas de
Biossegurança, principalmente no que tange à prática simples de higienização das mãos, por parte
não só dos profissionais, mas também dos estudantes em geral que prestam assistência no ambiente
hospitalar. Enfatizando a categoria profissional, os técnicos de enfermagem foram os que
demonstraram menor adesão à higienização das mãos, o que preocupa ainda mais, visto que tal
categoria apresenta maior frequência de contato com os pacientes. Outras categorias também foram
apontadas como profissionais enfermeiros, fisioterapeutas e médicos. Outro fator de risco, que
comumente não é valorizado, são os jalecos de trabalhadores de saúde, que podem tornar-se
contaminados por microrganismos de relevância epidemiológica, contribuindo, para a possível
disseminação destes patógenos entre diferentes pacientes e ambientes. Para a ocorrência de ISC,
alguns fatores foram apontados como o tempo total de internação, porte cirúrgico e transfusão
sanguínea. Diante do exposto, observou-se como fatores de risco para as IrAS a falta de adesão a
medidas de biossegurança como higienização das mãos. Como ponto nevrálgico, salienta-se que tais
estudos selecionados não enfatizaram outras medidas como o uso de equipamentos de proteção
individual (EPIs) caracterizados por luvas, máscaras, óculos, aventais, entre outros, nem muito
menos enfocaram a Norma regulamentadora 32 (NR-32) do Ministério do trabalho, que versa sobre
as medidas de segurança e proteção dos trabalhadores na esfera da saúde. Considerações finais: A
partir do estudo proposto foi possível observar que apesar da relevância do tema no âmbito da
saúde, ainda são incipientes as publicações acerca da referida temática. Desse modo, é notório a
necessidade de atenção e discussão sobre referido problema, no que se refere a conscientização
acerca das IrAS, além dos fatores de riscos atrelados a tal ocorrência. Considera-se que tais
conhecimentos corroboram para o planejamento e criação de medidas mais didáticas que estimulem
os trabalhadores da saúde à adesão à medidas de biossegurança, no sentido de combater as IrAS.
Diante de tais ponderações, é inegável a necessidade de novos estudos que busquem ampliar
conhecimentos e possibilitem novas reflexões acerca das IrAS no âmbito hospitalar.
Descritores: Infecção hospitalar. Saúde.
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QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA
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Introdução: Sabe-se que a queda é um fator não intencional, que resulta da mudança de posição do
indivíduo para um nível mais baixo da sua posição inicial, onde não há correção em tempo hábil
(GOMES et al, 2014). Determinada por situações multifatoriais que culminam com o
comprometimento do equilíbrio, elas são reunidas em fatores intrínsecos, que estão relacionados à
modificação fisiológica decorrentes do envelhecimento, que envolvem processos patológicos e
administração medicamentosa e os fatores extrínsecos, que estão relacionados à conjuntura
socioambiental, ocasionada por condições inapropriadas de disposição de móveis e estrutura
residencial, as quais a grande maioria dos idosos estão sujeitos (SANTOS et al, 2011). A associação
entre os fatores citados culminam com o maior risco de quedas e envolvimento, não apenas,
centrado na alteração postural, mas principalmente no comprometimento da qualidade de vida e
autonomia do idoso, provocando a instalação do processo de fragilização destes. A fragilidade no
idoso ocasiona a iminência de quedas, dependência, internação hospitalar e óbito, demandando
cuidados integrais e qualificados com intuito de prevenção a sequelas (BORGES et al, 2013).As
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) são instrumentos do serviço geriátrico que
visam ações de prevenção e promoção à saúde eficiente. (GOMES et al, 2014), porém a
institucionalização deve ser considerada como última alternativa de amparo, pois esta também se
apresenta como um fator de risco para quedas, visto que a mudança do ambiente de convívio
habitual predispõe a mudança em componentes psicológicos, cognitivos e funcionais. Objetivos:
Desvelar a produção científica recente a respeito das causas de quedas em idosos
institucionalizados. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, referente a
artigos publicados em português, no período de 2010 a 2016. A seleção baseou-se na associação dos
descritores: acidentes por quedas, instituição de longa permanência para idosos e serviços de saúde
com o operador AND, nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) e Base de dados em
Enfermagem (BDENF). A amostra final contemplou 25 artigos nacionais. A partir da análise dos
temas surgiram dois eixos fundamentais: fatores de risco para quedas em idosos institucionalizados
e prevenção de quedas em idosos institucionalizados. Resultados: A amostra final da pesquisa
contou com 25 artigos. Em relação ao eixo temático, fatores de risco para quedas abrange 13 artigos
nesta pesquisa, além disso, perfil clínico e funcional de idosos institucionalizados e prevenção de
quedas em idosos institucionalizados somam o contingente de seis e três artigos, respectivamente,
elencados no presente estudo. No que concerne à base de dados de indexação dos artigos
selecionados, observou-se o predomínio da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde – LILACS, que compreendeu aproximadamente 88% do total das publicações. As bases
BDENF e MEDLINE, representaram respectivamente 8% e 4% do total dos artigos. Em relação à
análise dos periódicos de publicação, verificou-se destaque para as revistas Caderneta de Saúde
Pública e Revista Latino-Americana de Enfermagem, principalmente no tocante a classificação das
mesmas no Qualis (A1). Estas revistas representaram 12% do total de periódicos. As revistas
1
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Ciência e Saúde Coletiva, Revista de Saúde Pública, Acta Paulista de Enfermagem, Revista da
Escola de Enfermagem da USP e Revista Brasileira de Enfermagem (REBEN) corresponderam a
24% do total dos artigos elegíveis e estão classificadas quanto ao grau de qualidade com A2. Neste
sentido, observou-se que 36% dos artigos eleitos para compor a presente pesquisa, estavam
indexados na WEBqualis na categoria A2. Em referência aos anos de publicação dos artigos
selecionados, observou-se que os anos de 2012 e 2010 foram os que apresentaram maior ocorrência,
representados por 24% e 20% do total das publicações. Os anos de 2011 e 2016 representaram 16%
cada um do total das publicações. O ano de 2014 correspondeu a 16% e o de 2013, a 8% do total
das publicações. Fatores de risco associados à queda no idoso institucionalizado Os estudos
apontaram que idosos residentes em instituições de longa permanência possuem condições
clinicofuncionais e psicocognitivas diferenciadas, quando comparados a idosos comunitários. Visto
que geralmente a realidade do idoso institucionalizado é marcada pelo sedentarismo, redução da
capacidade funcional, estado depressivo, déficit cognitivo e temor a um novo evento de queda. Tais
fatos culminam com o processo de fragilização nesse publico (GOMES et al, 2014)(UCHIDA;
BORGES, 2013). A presença de doenças crônico-degenerativas como hipertensão, diabetes
mellitus, artrite/artrose, osteoporose e demência culminam com a hospitalização dos idosos
institucionalizados (REIS; JESUS, 2015). O uso da polifarmácia é considerado um fator de risco na
maioria dos artigos estudados. Observou-se que, boa parte dos idosos faziam uso de medicamentos
no momento da queda, sendo os anti-hipertensivos, benzodiazepínicos e diuréticos, os mais
associados ao evento (REZENDE et al, 2012). Diante dessa realidade faz-se necessário a realização
de ações de educação permanente com os profissionais de saúde sobre o uso exagerado de
associações farmacológicas, objetivando o seu uso racional (REIS; JESUS; DUARTE, 2014)
(LOJUDICE et al, 2010). Observou-se ainda que mulheres idosas institucionalizadas apresentaram
maior predisposição a risco de quedas do que idosos do sexo masculino. Segundo Ferreira
(FERREIRA; YOSHITONE, 2010), o fato pode estar relacionado ao melhor estado funcional das
mulheres idosas em relação aos homens idosos e maior mobilidade com consequente maior
exposição ao risco de quedas. Prevenção de quedas no idoso institucionalizado Alguns dos
principais fatores de risco extrínsecos são encontrados nas instituições, a falta de corrimão nas
laterais da cama, escadas e corredores, iluminação precária nos quartos e em algumas salas, piso
escorregadio, além de móveis ou decoração em locais indevidos, como tapetes e artigos de
decoração. Estudos demonstraram que as administrações das ILPIs reconhecem a diferença entre os
serviços preconizados pela legislação e os serviços prestados (SANTOS et al, 2011) (SOUSA et al,
2016) (BATISTA et al, 2012). Um fator essencial para a prevenção de quedas em idosos
institucionalizados é a contratação de funcionários capacitados, formando uma equipe que consiga
identificar os fatores de risco para as quedas, minimizando-os e garantindo uma maior qualidade de
vida para os moradores das ILPIs. Quanto às propostas de prevenção das quedas, a partir de
adequações estruturais das instituições, algumas propostas são elencadas: garantir que os pisos
sejam antiderrapantes, livres de buracos ou desníveis; instalar corrimões em todos os corredores e
rampas da ILPI; colocar barras de segurança em todos os sanitários; utilizar proteção lateral nas
camas; remover tapetes e itens decorativos, que atrapalhem a locomoção dos idosos; utilizar luzes
de vigília nos corredores, quartos e banheiros da ILPI; instalar campainhas de alarme, próximo ao
idoso mais autônomo, para emergências; registrar no Prontuário do Idoso cada episódio de queda; e
notificar à Vigilância Sanitária os eventos de queda (SANTOS et al, 2011). Conclusão: Concluiu-se
que houve uma grande variabilidade entre os anos de publicação, no entanto quase a metade dos
artigos elegíveis foram publicados nos anos de 2010 e 2012. Quanto à base de indexação dos
documentos, a grande maioria estava cadastrado na LILACS, destes 36% foram classificados
quanto ao Qualis da revista como A1 e A2. A análise do conteúdo apontou que existem inúmeros
fatores associados às quedas em idosos institucionalizados e a identificação desses fatores e das
condições de risco as quais essa população se expõe, pode contribuir na prevenção dos acidentes e
nas complicações e morte nos indivíduos dessa faixa etária.
Descritores: Acidentes por quedas. Instituições de longa permanência para idosos. Serviços de
Saúde.
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REFORMA AGRÁRIA E A LUTA PELA VIDA: VIVÊNCIAS EM UM
ACAMPAMENTO MST
Cindy Nogueira Moura1
Everton Alves Olegário1
Lucineide Alves Vieira Braga2

Introdução: O Movimento Sem Terra (MST) surgiu após o colapso do regime militar instaurado
em 1964. A fundação do movimento aponta para formas mais abrangentes de luta pela terra, onde o
principal instrumento de luta é através da reivindicação de latifúndios improdutivos. (SOUZA,
2000) As ações do MST são seguidas de modo cronológico, primeiramente, a ocupação das terras
se dá pela construção de acampamentos, quando estas terras são declaradas improdutivas ou com
irregularidade jurídica grave, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria – INCRA
determina que ocorra a desapropriação e aplicação da Reforma Agraria. Após esse processo, desde
a ocupação até tramitação judicial favorável ao Movimento, os militantes consolidam suas moradias
em novas terras através da formação dos assentamentos. (MST, 2017) O presente trabalho visa
expor atividades de extensão desenvolvidas, em forma de relato de experiência a cerca das
vivências obtidas e sua importância para a formação de um profissional voltado para a perspectiva
de saúde como produto social e prestação de cuidado integral e equânime no acampamento MST
Wanderley Caixe, situado no município de Caaporã na Paraíba. Objetivos: Descrever um relato de
experiência acerca das visitas realizadas ao acampamento Wanderley Caixe e estratégias para
intervenção no processo saúde-adoecimento da população. Materiais e métodos: Estudo do tipo
relato de experiência, que aborda as vivências de acadêmicos do curso de medicina, em um
acampamento do Movimento Sem Terra (MST), no município de Caaporã – Paraíba, denominado
Wanderley Caixe, situado na Fazenda Tamanduá, que pertence à massa falida da Usina Maravilha
S.A, do Estado do Pernambuco. Sua área, juntamente com o acampamento Nova Esperança,
somam cerca de 9 mil hectares de terras improdutivas reivindicadas pelo movimento. As atividades
práticas no acampamento Wanderley Caixe foram realizadas no período de Agosto a Dezembro de
2016, através do Projeto de Extensão e Pesquisa intitulado de Saúde na Comunidade, realizado pela
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. O grupo de extensionistas era formado por 16 alunos do
curso de Medicina e dois alunos de Nutrição, ambos os cursos da Faculdade de Ciências Médicas da
Paraíba, a professora orientadora estava vinculada a mesma instituição de ensino. Resultados:
Barracos de lonas escuras, bandeiras da luta hasteadas, poeira e constante trafego na BR 101, no
município de Caaporã na Paraíba: essas são identificações distintas do ambiente ocupado por cerca
de 250 famílias do MST há mais de 3 anos.. As problemáticas identificadas no acampamento são
análogas a da população mais pobre do país, como falta de infra-estrutura, saneamento básico,
ausência de cobertura em saúde pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) presentes no município no
qual o acampamento esta inserido, a falta de medicamentos básicos e imprescindíveis à saúde, com
o agravante da falta de instrução e o uso abusivo de agrotóxicos que contaminam o solo, a água e os
trabalhadores que manuseiam o produto. O sistema de organização para mobilização popular ocorre
através das brigadas, divididas de acordo com as peculiaridades de cada comunidade, no
acampamento Wanderley Caixe a população era dividida entre as brigadas de saúde, esporte,
produção, alimentação, segurança, financiamento e juventude. Na primeira visita foram reunidas as
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brigadas de saúde, educação e juventude com finalidade de abordar a prevalência das comorbidades
mais frequentes na comunidade. Observou-se que havia um elevado índice de doenças parasitárias,
principalmente na população infanto-juvenil, e doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e
asma. Diante das dificuldades o desejo de intervir no processo saúde-adoecimento, através de
práticas que visam o empoderamento da população, buscando assim uma melhoria significativa das
condições de vida daquela população, prevalece. Uma ferramenta importante que pode ser
amplamente aplicada na comunidade é a estratégia de promoção em saúde, onde a capacitação das
pessoas e da comunidade para modificarem os seus determinantes de saúde em benefício da própria
qualidade de vida e perpetuar o conhecimento entre si. Rodas de conversa, oficinas e grupos de
convivência são atividades úteis na promoção à saúde. Além disso, é de extrema importância o
desenvolvimento de fichas de cadastramento domiciliar, para realizar a devida identificação das
comorbidades enfrentadas e busca ativa dos indivíduos, com intuito principal de facilitar a
assistência prestada. Conclusão: As atividades realizadas através do projeto de extensão Saúde na
Comunidade permitiram um contato com a população presente no acampamento, fator este
fundamental para a formação médica, pois favorece compreensão a cerca da prestação de cuidado
integralizado e equânime. Além disso, durante as visitas, revelou-se de suma importância a
necessidade de uma adaptação frente às diferentes dinâmicas encontradas nas comunidades, pois
permite, que o futuro profissional, que pode vir a estar inserido nesta realidade, a identificação
demandas distintas em cada comunidade, fator observado apenas com o convívio que a vivência em
campo oferece.
Descritores: Saúde. Comunidade. Extensão. Reforma Agrária.

Referências
MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Página de internet desenvolvida pelo MST. Apresenta
histórico e dados gerais sobre o movimento. Acesso em: 15 set. 2017.
SOUZA, M. J. Uma educação do campo: o ensino fundamental em um assentamento na região do Rio Doce
(MG). 2000. 37f. Monografia (Especialização) - Departamento de Educação, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa,
2000.

SUMÁRIO

2017 - 13º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 200

RELATO DE EXPERIÊNCA SOBRE UMA
FAMÍLIA MONOPARENTAL
Stephania Kiyoka Mine Mesquita1
Tássia Campos de Lima e Silva2
Aralinda Nogueira Pinto de Sá3

Introdução: No Brasil, a reorganização da Atenção Básica se deu a partir da implantação da
Estratégia da Saúde da Família (ESF), um modelo que promove a organização das ações de saúde
com alto grau de descentralização e capilaridade, em um território adscrito no intuito de enfrentar e
resolver a maior parcela dos problemas identificados. A Estratégia da Saúde da Família (ESF)
incorpora e reafirma as diretrizes e os princípios básicos do SUS (universalidade, equidade,
integralidade, regionalização, participação social e descentralização) e se alicerça sobre três grandes
pilares: a família, o território e a responsabilização, além de ser respaldado pelo trabalho em equipe.
Nesse sentido, a família deve ser entendida de forma integral e em seu espaço social, abordando seu
contexto socioeconômico e cultural, considerando que é nela que ocorrem interações e conflitos que
influenciam diretamente a saúde das pessoas (BRASIL, 1997). Para a operacionalização das ações
voltadas ao sistema familiar, os profissionais das equipes de saúde da família devem realizar, de
forma sistemática, as visitas domiciliárias (VDs). A atenção centrada na família considera o
indivíduo e a família como um sistema e, por consequência, aplica uma clínica específica em três
dimensões: a família como recurso que os indivíduos dispõem para manterem-se sãos ou para
recuperarem sua saúde; como marco de referência para uma melhor compreensão da situação de
saúde; e unidade de cuidado, como ente distinto de cada indivíduo-membro (MENDES, 2016). A
assistência domiciliar é uma prática que possibilita ampliar a dimensão do cuidar em saúde, que
possui a VD como um instrumento para operacionalização dessa proposta de cuidar de forma
humanizada, a qual resgata a cidadania como processo de emancipação e, de autocuidado (BRASIL,
2012). A VD é, pois, uma ferramenta de cuidado que permite o processo de atenção continuado,
integral, de prática interdisciplinar pela qual podem ser desenvolvidas: a atenção e assistência
domiciliar, bem como a vigilância em saúde. Ao chegar nesse espaço, o profissional consegue
desenvolver suas ações e interações com a família, não considerando somente os problemas
apresentados pelo paciente, mas observar os fatores condicionantes e determinantes do
adoecimento, os recursos disponíveis no domicílio e o grau de esclarecimento da família em relação
ao processo saúde-doença. Entendendo a família como um sistema e sua estrutura/tipo, é possivel
identificar os principais momentos do ciclo familiar pode ser um fator que ajude a proteger a sua
integridade. Já que, o grupo familiar passa por diferentes etapas em sua vida, de complexidades
diferentes, que podem variar na dependência de suas características biológicas, sociais, culturais e
econômicas.
Portanto, mudanças são esperadas, seja em sua composição que pode aumentar ou diminuir, ou na
sua forma de funcionamento, que podem implicar nos comportamentos e sentimentos dos membros
(VENTURA, 2012). A equipe de saúde no âmbito da ESF pode assim identificar oportunidades
importantes de prevenir agravos, físicos e emocionais na saúde da família, pode eleger estratégias,
mobilizar recursos, orientar ou apenas se solidarizar com as famílias, estando presente nos seus
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momentos de maior vulnerabilidade. Dessa maneira, o estudo tem o objetivo de relatar a
experiência acadêmica sobre a importância da visita domiciliar como instrumento de compreensão
da estrutura e da dinâmica familiar para desenvolver a gestão do cuidado em uma família residente
no território adscrito de uma USF, pertencente ao Distrito Sanitário V do município de João PessoaPB. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo Relato de Experiência acadêmico
realizado pelas discentes do segundo período do Curso de Graduação em Medicina da Faculdade de
Ciências Médicas da Paraíba, durante o Módulo horizontal de Atenção em Saúde II no mês de
setembro de 2016 em uma Unidade de Saúde da Família do município de João Pessoa-PB. Foram
realizadas seis visitas domiciliares à família com intuito de desenvolver fazer a interface da teoria e
a prática sobre a temática da família e o cuidado na Estratégia de Saúde da Família, bem como a
habilidade de comunicação. A partir desses encontros, o grupo pôde promover vínculo de confiança
com a família, que desvelou as informações contidas no trabalho. Além dos relatos de vida, foi feita
consulta no prontuário familiar para possibilitar a elucidação de achados, bem como conversas com
a equipe da USF para compreensão da dinâmica familiar e sua influência no processo saúde e
doença de um individuo e da família. Resultado: Durante as aulas teórico-práticas realizadas no
decorrer do módulo o grupo estabeleceu uma abordagem familiar no âmbito da Estratégia de Saúde
da Família e as ferramentas do médico no cuidado singular, integral e humanizado tais como: a
visita domiciliar, o ciclo de vida familiar e a classificação quanto a estrutura de uma família. Tais
recursos são possibilitados a partir da construção e fortalecimento de vínculo de confiança e o
manejo das habilidades de comunicação. No cenário da ESF, o grupo adentrou ao meio familiar
para dialogar com os seus membros, o que proporcionou uma visão ampla do processo de
adoecimento nos indivíduos da família. No decorrer das seis visitas, os estudantes realizaram visita
domiciliar a uma mesma residência, onde morava uma idosa, portadora de Hipertensão Arterial
Sistêmica, com histórico familiar de Acidente Vascular Encefálico (AVE), presença de edemas nos
membros inferiores e erisipela bolhosa no membro inferior direito (MID). A mesma é cadastrada
como hipertensa na USF e segue o plano terapêutico proposto pela equipe: hábitos alimentares
saudáveis com ingesta de frutas, dieta hiposódica e uso de anti-hipertensivos. No entanto só procura
a unidade de saúde apenas para receber sua medicação, já que possui uma barreira geográfica que
impede a acessibilidade ao serviço. Essa situação despertou curiosidade ao grupo sobre a
importância da visita domiciliar, já que a dificuldade no acesso à USF pode ser um aspecto
relevante à vigilância da saúde dessa família. O Ministério da Saúde (2005) e Giacomozzi (2006)
afirmam que a visita domiciliar proporciona ao profissional adentrar o espaço da família e, assim,
identificar suas demandas e potencialidades, permite conhecer e reconhecer, a cada rua e casa
visitada, as verdadeiras necessidades e as possíveis soluções oferecidas por uma determinada
comunidade. Outro aspecto que se deve considerar é a estrutura familiar, já que a classificação de
uma família pode prever problemas e desencadear uma organização dos papéis assumidos por os
membros. Durante a vivência, pôde-se classificar a família acompanhada como “Monoparental”,
por trata de uma idosa, 72 anos morando com um dos seus filhos, 51 anos e um animal de
estimação. Conforme Ventura (2002) uma família do tipo Monoparental é constituída por um único
dos pais com os filhos, em que tal situação decorre da morte de um membro do casal ou da sua
separação ou divórcio. Um fator a se considerar em familias monoparentais é como seus membros
assumem os papéis e (re)organiza a sua dinâmica familiar. No caso da família da idosa, a morte do
esposo causou um sofrimento de perda e o filho assumiu o papel de provedor familiar, no entanto
não consegue fazer compania ou cuidar da mãe, porque é feirante e precisa trabalhar em tempo
integral. Fatos esses que causaram processo de adoecimento na idosa, sinais de depressão, visto que
passa a maior parte do tempo sozinha e não conseguiu superar a perda do companheiro. Araújo e
Brandalize (2017) destacam que os principais problemas encontrados voltados para o conhecimento
das famílias monoparentais femininas podem ser explicados com base nos determinantes sociais de
saúde, pois todos eles influenciam, em várias dimensões, o processo de saúde e doença, afetando as
famílias monoparentais femininas de forma coletiva e individual. Dessa maneira, a visita domiciliar
pode facilitar a compreensão da dinâmica familiar de modo a conhecer os aspectos geradores do
adoecimento como: modos de vida, crenças, cultura e padrões de comportamento e, assim, prestar o
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cuidado singular à família, orientar, educar, reabilitar e fornecer subsídios; a fim de que as famílias
atendidas tenham a capacidade de autonomia e corresponsabilidade no cuidado a sua saúde.
(CRUZ; BOURGET, 2010). Observando esse contexto familiar, também é possível classificar a
família visitada como funcional, já que seus membros conseguem administrar, negociar e resolver
seus problemas com diálogo; além disso, a idosa expressou afetividade positiva e verbalizou
manterem boa relação interpessoal. Quanto ao ciclo de vida, foi possível identificar que vivem no
sétimo estágio referente à família de meia idade (ninho vazio). Nessa etapa, se prevê a necessidade
de renegociação do casal; manutenção das relações entre todas as gerações; aceitação do papel mais
central da geração do meio; interesse por novas opções sociais. Nesse sentido, o profissional de
saúde deve atentar como esses aspectos estão sendo desencadeados na família para intervir de forma
a evitar conflitos e adoecimento. Segundo Durvall (1977) o estudo do ciclo de vida de uma família
tradicional, que acontece em oito estádios ao longo do percurso longitudinal, mantém-se como um
referencial importante e instrumento útil para compreender a família, os fenômenos de saúde e de
doença e enquadrar procedimentos promotores da funcionalidade familiar. Destarte, os profissionais
de saúde devem ser sensíveis aos momentos de transição entre cada estágio do ciclo, pois eles
coexistirem com certa instabilidade, prenunciadora ou não do reajustamento ao estágio seguinte.
Conclusão: A importância de conhecer a tipologia da família e identificar: a estrutura, a etapa do
ciclo de uma determinada família e sua funcionalidade podem elucidar algumas dificuldades
vivenciadas por seus membros e ainda prever situações estressantes ou desencadeadoras de
conflitos ou adoecimento. Sendo assim, a visita domiciliar a família é uma ferramenta potencial às
equipes da ESF. É uma tecnologia do cuidado que pode ser usada sob forma de prevenção ou
mesmo gerar hipóteses que possam explicar possíveis problemas e dificuldades presentes em um
dado grupo familiar, ao qualificar a assistência a ser prestada a essas famílias, pois quando
apresentam dificuldades para atravessar as etapas do ciclo familiar e assumir os novos papéis que
elas requerem, podem ocorrer inadaptações que conduzam a crises familiares. Dessa maneira foi
possível identificar as três dimensões da atenção centrada na família e ter a oportunidade aprender
sobre processos saúde e doença, a relação com a família, desenvolver a confiança no profissional de
saúde, além de refletir em relação a valorização do paciente em seu contexto social, econômico e
cultural através da visita domiciliar, já que a Medicina familiar presta assistência de forma
continuada, integral abrangente para pessoas, suas famílias bem como a sua comunidade.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA
NAS VISITAS OBSTÉTRICAS EM MATERNIDADE
Beatriz Maria Villar de Carvalho
Rodolfo Guedes Pereira Nunes Barbosa
Etiene de Fátima Galvão Araújo

Introdução: No pós-parto imediato, a atenção prestada à mulher e ao nascituro é fundamental para
a saúde materna e neonatal, uma vez que boa parte das situações de morbidade e mortalidade
materna e neonatal acontecem nesse período (BRASIL, 2005). Os profissionais de saúde devem
estar atentos à mudanças e a identificação de situações consideradas patológicas a fim de diminuir
as taxas de morbimortalidade neste período. O puerpério é definido como o período após o parto,
que se inicia após o nascimento do concepto e a saída da placenta. Ainda existem muitas
controvérsias em relação ao término do puerpério, variando de 6 a 8 semanas após o parto, sendo
considerado por alguns estudos o período de até 12 meses que sucedem o parto. Pode ser dividido
em 3 períodos: do primeiro ao décimo dia é chamado de puerpério imediato, do 11º dia ao 45º dia é
chamado de puerpério tardio e a partir do 45º dia passa a ser chamado de puerpério remoto. Este
período é marcado não só por mudanças anatômicas e fisiológicas, mas também por mudanças na
vida social e alterações emocionais (ANDRADE, 2015; MONTENEGRO, 2017). A assistência à
saude do indivíduo deve ser abordada de forma ampla, para promoção da qualidade de vida e
promoção à saúde, englobando não só ações curativas, mas práticas de cuidado e prevenção de
agravos (PARADA, 2008). Este tipo de assistência vem ganhando repercussão cada vez maior nas
últimas décadas, inclusive nas maternidades, a fim de conservar o binômio mãe-bebê e a qualidade
e bem-estar durante esta fase de intensas mudanças e novas descobertas. Nessa perspectiva, a
adoção do Sistema de Alojamento Conjunto em 1978 foi um facilitador na busca por uma atenção
humanizada à mulher e ao nascituro em maternidades. Essa prática preconiza que o recém-nascido
de baixo risco deve permanecer ao lado de sua genitora 24 horas por dia até a alta hospitalar de
ambos, se esta não estiver necessitando de cuidados especiais em Unidade de Terapia Intensiva
(ALMEIDA, 2008). O aluno de Medicina, desde que inicia o curso, anseia pelo contato com o
paciente, a fim de desenvolver habilidades não só técnicas, mas também as que são pouco ensinadas
na literatura, como falar e direcionar as perguntas durante a entrevista. Esse tipo de habilidade só é
adquirida e desenvolvida a partir do contato real e experiências vividas diretamente com os
paciente, sendo uma grande dificuldade para muitos acadêmicos (TRINDADE, 2013). A prática
médica acompanhada de estudantes é aceita pela maioria dos pacientes. No entanto, quando se trata
da especialidade de Ginecologia e Obstetrícia as dificuldades são maiores, decorrentes da natureza
íntima da consulta e do exame. Tal fator torna a discussão do tema mais delicado, e os acadêmicos
se sentem ainda menos confortáveis diante de tal situação (RIO, 2013). Por conseguinte, este
trabalho visa demonstrar a importância da vivência dos acadêmicos durante visitas nas enfermarias
de puerpério, gestação de alto risco e Canguru, na Maternidade Frei Damião, localizada no bairro
Cruz das Armas, no município de João Pessoa – Paraíba, no período de novembro de 2015 a
setembro de 2017. Metodologia – relato de experiência: As visitas ocorreram a cada dois fins de
semana, no período de novembro de 2015 a setembro de 2017, na Maternidade Frei Damião,
localizada no município de João Pessoa - Paraíba. Ocorriam aos sábados e domingos, no turno da
manhã. Os acadêmicos iniciaram sua participação nessa atividade extracurricular a partir do quinto
período da graduação em Medicina e ainda estavam inseridos nesse estágio até a elaboração do
presente trabalho. A atividade supervisionada pela professora Etiene Galvão, médica da instituição,
constituía-se de realizar o exame clínico, evolução e prescrição das pacientes puérperas, pósSUMÁRIO
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curetagem e pós-operatório de cirurgias ginecológicas, como histerectomia, salpingectomia,
Bartolinectomia, entre outras. Além disso, os acadêmicos participavam da evolução das gestantes
no alto risco e na enfermaria Canguru na referida maternidade. Em média eram evoluídas 40
pacientes, entre os setores supracitados. Dessas, 32 pacientes se encontravam nas oito enfermarias
de baixo risco; quatro pacientes encontravam-se na enfermaria de gestantes alto risco e outras
quatro pacientes na enfermaria Canguru, onde as puérperas permanecem com recém nascidos
prematuros e/ou de baixo peso, enquanto aguardam alta hospitalar. As pacientes puérperas eram
questionadas sobre idade, paridade, a data e o tipo de parto, queixas no momento, comorbidades
pré-existentes e durante a gestação, quantidade e característica dos lóquios, dificuldades na
amamentação. Nos casos de pacientes que evoluíram com parto eutócico, também era questionado
se havia sido realizado sutura de possível laceração de canal vaginal. A realização do exame físico
ocorria conforme as técnicas básicas de semiologia médica, dando-se ênfase ao exame físico
ginecológico e obstétrico. Nas pacientes submetidas a parto cesariana, avaliava-se principalmente o
aspecto da ferida operatória, a fim de diagnosticar precocemente sinais flogísticos, e ausculta
abdominal para identificar os ruídos hidroaéreos, significando respectivamente a presença de
infecção e o retorno da atividade intestinal. A evolução das pacientes localizadas na enfermaria
Canguru era realizada de modo semelhante ao das demais puérperas, levando-se em consideração o
tempo de evolução desde o parto e suas peculiaridades. Em relação às gestantes que se encontravam
na enfermaria de gestação de alto risco, era realizada a anamnese e exame físico, incluindo também
a ausculta fetal. As pacientes submetidas a cirurgias ginecológicas eram evoluídas de acordo com o
procedimento realizado, levando-se em conta as particularidades de cada cirurgia. Também fazia
parte da rotina da visita orientar as pacientes sobre planejamento familiar, os métodos
anticoncepcionais definitivos e temporários, dando-se ênfase nos que poderiam ser usados durante
esse período. Após o exame clínico supervisionado, os acadêmicos e a preceptora encaminhavam-se
para sala de prescrição, onde eram registradas as evoluções diárias da paciente e as prescrições
individualizadas e solicitados eventuais exames laboratoriais e de imagem necessários. Durante esse
momento também era realizado o contato com os demais profissionais de saúde da maternidade,
como contato com a psicologia e com o setor do Banco de Leite, para possível apoio psicológico e
auxílio durante a amamentação, quando era necessário. Efeitos alcançados: A experiência
supracitada possibilitou aos acadêmicos promover habilidades técnicas e aplicar conhecimentos
científicos adquiridos na faculdade na rotina diária dos hospitais. Além disso, os estudantes
puderam desenvolver o diálogo com o paciente e aprimorar a condução da entrevista. Essa vivência
também serviu de incentivo para despertar nos futuros médicos o interesse para o aprofundamento
do conhecimento na área da ginecologia e obstetrícia. Muitos médicos recém-formados que vão
trabalhar em unidades básicas de saúde irão se deparar na sua rotina diária com gestantes e
puérperas, tornando essa vivência um facilitador para o futuro profissional. Além disso, possibilitou
o desenvolvimento de um maior senso de responsabilidade, a partir do maior contato com as
pacientes, conduzindo a anamnese e o exame físico. Após a explanação sobre a importância da
inserção de estudantes naquele momento, a maioria das pacientes apresentou-se receptiva a
situação. A maior participação ativa do estudante também possibilitou o desenvolvimento de um
vínculo profissional entre o paciente e o acadêmico, facilitando a aceitação do paciente com relação
a presença de estudantes em consultas subsequentes. Com base na experiência acumulada é possível
perceber a evolução adquirida em relação aos conhecimentos compartilhados em relação ao
funcionamento do hospital, aos valores institucionais e as atitudes técnica e eticamente adequadas
esperadas dos alunos. Por conseguinte, esse período de experiência proporcionou aos acadêmicos
do curso de medicina desenvolver habilidades pouco adquiridas na graduação, visto o reduzido
tempo para aulas práticas, pelo grande volume de conhecimento teórico que deve ser proporcionado
aos alunos. Considerações finais: Apesar da grande aceitabilidade das pacientes com relação aos
estudantes, elas se sentem desconfortáveis com a falta de privacidade que a enfermaria
compartilhada proporciona. Um dos grandes avanços alcançados em relação ao direito das pacientes
foi a da permanência dos companheiros do sexo masculino, pais dos recém-nascidos, durante toda a
permanência da paciente no hospital. Por um lado, essa atitude possibilitou o fortalecimento do
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vínculo familiar, visto que os genitores perceberam sua importância nessa nova realidade vivida
pelo casal. Por outro lado, diminuiu a privacidade das demais pacientes, pois muitas se sentem
desconfortáveis com a presença de homens na enfermaria, durante momentos mais íntimos como
amamentação e durante o exame físico. Durante o exame físico, um dos papéis dos estudantes era
solicitar que o acompanhante masculino aguardasse fora da enfermaria enquanto as pacientes eram
examinadas, situação que nunca gerou constrangimento ou conflito entre os envolvidos. Apesar
disso, a implantação de divisórias entre os leitos possibilitaria uma maior privacidade para a
paciente nos seus momentos mais íntimos, melhorando o bem estar durante a internação. Tal
medida vem sendo estudada pela direção do hospital, a fim de viabilizar essa implantação em um
futuro breve.
Descritores: Período pós-parto. Saúde da Mulher. Maternidades.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE ATIVIDADE INTREGRADORA
EM UMA UNIDADE BÁSICA DE JOÃO PESSOA/PB
Eryleide Porfírio Ferreira1
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Raíssa Delane Teberge Soares2
Aralinda Nogueira Pinto de Sá3

Introdução: O Ministério da Saúde (2005) afirma que a visita domiciliar proporciona ao
profissional adentrar o espaço da família e, assim, identificar suas demandas e potencialidades.
Segundo Rosa, et. al. (2009) a influência do aspecto sociocultural sobre as percepções do processo
saúde-doença, o comportamento e as práticas terapêuticas adotadas pelas famílias devem balizar o
planejamento, a organização, a adequação dos cuidados de saúde e a educação em saúde, em favor
da qualidade de vida dos pacientes. Coelho e Savassi (2004) buscaram definir a visita domiciliar,
logo, afirmam que essa pode ser realizada de duas formas. A primeira é denominada Visita
Domiciliar Fim, com objetivos específicos de atuação na atenção domiciliar terapêutica e visita a
pacientes acamados. A segunda é a Visita Domiciliar Meio, na qual se realiza a busca ativa pela
demanda reprimida, promoção e prevenção da saúde mediante educação em saúde de maneira
singular. Segundo Gutierrez e Minayo (2010) os cuidados da saúde têm sido tradicionalmente
entendidos pelos usuários dos sistemas de saúde e também pelos profissionais da rede de um modo
extremamente limitado. De modo predominante, as definições se restringem a dar ênfase a ações
que se desenrolam no contexto dos serviços de saúde a partir da ação técnica dos profissionais do
setor. No entanto, uma observação mais atenta e criteriosa nos leva a perceber que os cuidados da
saúde são produzidos em pelo menos dois contextos distintos, porém inter-relacionados: a rede
oficial de serviços e a rede informal, representada especialmente por cada família. A rede oficial,
incorporando o saber biomédico-científico e as tecnologias terapêuticas modernas, conta com amplo
reconhecimento como da agência produtora de cuidados. Já a rede informal, que tem na família seu
principal personagem, não conta com tanto prestígio. No entanto é na e pela família que se
produzem cuidados essenciais à saúde. Estes vão desde as interações afetivas necessárias ao pleno
desenvolvimento da saúde mental e da personalidade madura de seus membros passando pela
aprendizagem da higiene e da cultura alimentar até atingirem o nível da adesão aos tratamentos que
são prescritos pelos serviços (medicação, dietas e atividades preventivas). Segundo Ditterich et. al
(2009) apud Franco e Mehry, (1999) trabalhar com famílias exige a incorporação de uma tecnologia
“relacional” fundada na abordagem humanista, e desenvolvida por meio da compreensão do
funcionamento sistêmico da família e da aplicação do método clínico centrado em cada paciente.
Existem momentos-chave que podem e devem ser explorados, como a ocasião de cadastro das
famílias, as mudanças no ciclo de vida delas, a observação da residência familiar para situações
adversas, como também o surgimento de doenças crônicas ou agudas de maior impacto entre seus
membros. Essas situações permitem que o profissional de cuidados primários crie um vínculo com
o paciente e sua família, desdobrado em uma responsabilização no tempo, pois, ao dar atenção,
facilita ser aceito para investigar e intervir de forma mais eficaz. Segundo Antônio Carlos Siqueira
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Júnior et. AL (2011) Evidencia-se também, ao buscar o reconhecimento das dificuldades e
facilidades da prática da visita domiciliar realizada pelos profissionais da USF, que por meio dela
ocorre ampliação do acesso aos cuidados, vínculos e humanização da atenção à saúde. Em
contrapartida, são eleitos como limites a concentração de procedimentos clínico-educativos
direcionados aos indivíduos. A partir da construção do diário de campo e da experiência vivenciada
pudemos entender melhor como o processo saúde-doença pode ser influenciado pelas condições da
casa onde o indivíduo reside e pelos problemas e disfunções familiares, que causam muitas vezes
algumas doenças que só são explicados quando se observa todo o meio em que o paciente vive. Por
isso, reconhecemos mais uma vez a importância de ser realizada uma busca de forma integral da
vida do paciente, facilitando o entendimento da doença do mesmo, reconhecemos também a
importância do médico de família e comunidade e a formação de médicos generalistas
reconhecendo o lado humanista da medicina, vendo a importância das relações externas do paciente
no adoecimento. Objetivo: Visita às famílias no território – identificando a família quanto ao ciclo
de vida e funcionalidade. Metodologia: Refere-se de um estudo descritivo relato de experiência.
Resultado: A terceira aula prática do módulo de Atenção em Saúde II foi realizada no dia 28 de
setembro de 2016. Ao chegarmos à comunidade nos reunimos com os outros colegas, a professora
Aralinda e a ACS Andreia, em seguida nos direcionamos para a casa da paciente Dona I.. E
conforme acertado anteriormente levamos uma balança e uma fita métrica para usarmos como
instrumentos durante a sua avaliação e de seus filhos. Chegando a seu domicílio, esperamos um
pouco para poder começar as atividades, pois Dona I. encontrava-se dormindo com seus filhos, que
não tiveram aula nesse dia, pelo fato do prédio da escola em que eles estudam estar sendo utilizado
como colégio eleitoral. Por este motivo acabamos precisando da ajuda de sua cunhada que mora na
casa da frente para poder chamá-la. Aproveitando a presença dos seus três filhos, resolvemos
verificar o estado nutricional de todos. Começamos por E. (2 anos), que teve seu peso: 10Kg, altura:
0,87cm e IMC: 13,22, dados que confirmaram a nossa suspeita de desnutrição da criança. Em
seguida fizemos a avaliação de O. (6 anos), peso: 20kg, altura: 1,21m e IMC: 13,66. E de I. (8 anos)
peso: 30kg, altura: 1,32m e IMC: 17,21. Ambos apresentaram um estado geral bom. E por fim,
também verificamos o peso e altura de Dona I. (peso: 71kg, altura: 1,56m e IMC: 29,17), a mesma
encontra-se com sobrepeso. Ainda durante a visita, Dona I. relatou que seu esposo havia suspendido
o uso do medicamento Betametasona, pois não estava apresentando melhora do quadro alérgico.
Relatou também, que poucos dias após a nossa primeira visita E. (2 anos) vomitou varias vezes,
sempre que se alimentava apresentava episódios de vômitos, e as suas fezes estava com aspecto
liquido e amarelado. De modo que o mesmo acabou tendo que ser internado, pois já estava
apresentando quadro de desidratação. Dona I. também relatou não está fazendo uso de métodos
contraceptivos, e que estava com seu ciclo menstrual atrasado. Orientamos mais uma vez Dona I.
em relação à importância de procurar a Unidade Básica de Saúde: Aldeia SOS, em relação a
nutrição dela e das crianças, em especial de E. (2 anos). Mas pelo que podemos observar ela
apresenta certo desleixo em relação aos cuidados dos seus filhos, principalmente de E., que passa
mais tempo aos cuidados dela. Em seguida, fomos todos para a Aldeia SOS, onde evoluímos os
prontuários e em seguida cada um pode contar um pouco da sua experiência a partir das visitas que
já haviam sido realizadas. Com a intenção de relacionar a teoria e a prática, classificamos a família
de Dona I. como Nuclear, por ser uma família composta de um casal heterossexual, um pai e uma
mãe e seus filhos. E é uma família Escolar, por apresentar I. (8 anos) e O. (6 anos). Essa dificuldade
que a paciente relata de ir a USF atrapalha muito o acompanhamento e a continuidade de
tratamentos, pois desestimula os cuidados com a saúde, deixando para se preocupar (quando se
preocupa) só quando a mesma, seu esposo e as crianças estão muito doentes, o que foge os
princípios da intenção da Estratégia de Saúde da Família. Segundo Araújo MBS e Rocha PM (2009)
A importância do trabalho em equipe na ESF (Estratégia de Saúde da Família) é ressaltada,
principalmente, pelo aspecto de integralidade nos cuidados de saúde. A abordagem integral dos
indivíduos/famílias é facilitada pelos olhares dos distintos profissionais que compõem as equipes
interdisciplinares. Dessa maneira, pode-se obter um maior impacto sobre os diferentes fatores que
interferem sobre o processo saúde-doença como uma construção coletiva das práticas. A
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complementaridade e a interdependência estão presentes e indicam uma ação integral na oferta do
cuidado. O trabalho está estruturado em uma abordagem de promoção de saúde e prevenção de
doenças aliadas a uma prática curativa, demonstrando a globalidade das ações desenvolvidas.
Destaca-se ainda a ênfase na ação conjunta dos profissionais. Considerações finais: A partir dessa
vivência pudemos ver a importância do entendimento da dinâmica familiar, como o tipo de família,
funcionalidade e estágio do ciclo de vida podem influenciar no processo de adoecimento, e à cada
vez que se aumenta o vínculo com os pacientes, eles têm uma melhor adesão ao tratamento e dão
mais ouvidos aos conselhos sobre os cuidados com a saúde individual e de sua família.
Descritores: Saúde da família, Visita Domiciliar, Atenção à Saúde.
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SÍNDROME HELLP: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Fernando Caldeira Filho1
Fellype Hortêncio Ribeiro1
Maria Clara de Souza Vieira1
Stéfany Lima Pontes2
Pedro Hugo Vieira da Silva1
Alisson Cleiton Cunha Monteiro3

Introdução: A gestação é um fenômeno fisiológico do sexo feminino que geralmente cursa sem
maiores intercorrências. No entanto, algumas complicações podem surgir, sobretudo as relacionadas
à Hipertensão Arterial. Esta pode apresentar-se de quatro formas distintas: pré-eclâmpsia/eclâmpsia
(Doença Hipertensiva Específica da Gestação), hipertensão crônica, pré-eclâmpsia sobreposta à
hipertensão crônica e hipertensão gestacional, podendo evoluir para um quadro de Síndrome
HELLP, acrônimo utilizado para descrever a condição em que uma paciente cursa com três sinais
clássicos: hemólise (Hemolysis), aumento das enzimas hepáticas (Elevated Liver enzymes) e
plaquetopenia (Low Platelets). Sua fisiopatologia ainda não é completamente conhecida, embora,
atualmente suspeita-se que seja resultado de uma rejeição imunológica aguda da mãe em relação ao
produto conceptual. A Síndrome HELLP incide em 0,2 a 0,6% de todas as gestações e em 20% dos
casos de pré-eclâmpsia grave e está associada a elevada morbimortalidade materna e fetal. Estimase mortalidade materna em até 24% dos casos, e perinatal oscilando de 30 a 40% dos casos. Para
que o quadro curse com bom prognóstico materno-fetal e sem maiores complicações é necessário
que haja diagnóstico precoce e abordagem terapêutica adequada. O diagnóstico baseia-se em
exames laboratoriais, os quais são indicados para todas as mulheres grávidas com aumento
pressórico, principalmente quando se suspeita de pré-eclâmpsia. Há algumas divergências quanto
aos parâmetros laboratoriais que definem essa síndrome, no entanto, a maioria dos estudiosos
utilizam os critério de Sibai para a confirmação diagnóstica da mesma, que são: 1) Hemólise
(esfregaço de sangue periférico com presença de esquizócitos; dosagem de bilirrubinas totais >
1,2mg/dl; desidrogenase láctica – LDH > 600 U/L); 2) Elevação das enzimas hepáticas (aspartato
aminotransferase sérica – AST ou TGO > 70 U/L; desidrogenase láctica – LDH > 600 U/L; 3)
Plaquetopenia (contagem de plaquetas < 100.000/mm³).
Devido à rápida e progressiva deterioração do quadro materno e fetal, pacientes com suspeita de
síndrome HELLP, devem ser hospitalizadas e após confirmação diagnóstica deve-se estabilizar o
quadro toxêmico, considerando a possibilidade de transfusão sanguínea, se houver indicação. O
tratamento definitivo consiste na retirada do feto. Diante da importância de diagnosticar
precocemente a evolução do quadro, a fim de evitar seu agravamento, o presente trabalho procura
demonstrar, através de uma revisão de literatura, a importância da análise de resultados laboratoriais
no fechamento do diagnóstico da síndrome HELLP. Metodologia: Em um primeiro momento, foi
feita uma revisão de literatura nos bancos de dados LiLACS, MEDLINE e SCIELO através da
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando-se de artigos em inglês, português e espanhol. Foram
abrangidos relatos de caso, estudo de casos, artigos de revisão e artigos originais, utilizando-se o
descritor Síndrome HELLP. Não houve periodização. Resultados e Discussão: A fisiopatologia da
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síndrome ainda não é totalmente conhecida, entretanto tem sido considerado que as manifestações
ocorrem devido a uma reação imunológica aguda da receptora em relação ao feto, logo, para que
ocorra, existe um contato direto entre o tecido do concepto e o sistema imunológico da mãe, que
desenvolve sinais clínicos típicos da patologia como: dor no quadrante superior direito abdominal
ou dor epigástrica, náusea e vômitos; algumas apresentam ainda cefaléia e sintomas visuais. Tem
sido descrita a relação entre valores laboratoriais com a gravidade da doença, sendo, portanto,
diretamente proporcional. No que se refere o primeiro critério de Sibai, hemólise, este se manifesta
laboratorialmente através da presença de esquizócitos no esfregaço do sangue periférico, elevação
dos níveis de Bilirrubina Total acima de 1,2 mg/dL, como também da Desidrogenase Lática (DHL)
acima de 600U/L. Em condições homeostáticas, a presença de eritroblastos se dá apenas na medula
óssea, sendo seu achado no sangue periférico uma repercussão do aumento da hematopoiese à nível
medular a fim de opor-se ao processo hemolítico, o qual é responsável pela destruição maciça de
hemácias. A medula óssea, portanto permite a liberação de hemácias jovens e imaturas
(eritroblastos) com o objetivo de suprir a demanda periférica por eritrócitos, responsáveis pela
oferta tecidual de oxigênio. O aumento acima de 1,2 mg/dL de bilirrubina total sérica é
consequência tanto do extenso processo hemolítico como também do certo grau de lesão hepática
presentes na síndrome. A bilirrubina indireta encontra-se elevada em decorrência do aumento da
destruição eritrocitária, o qual possui como produto final a bilirrubina não conjugada (indireta). Já o
aumento de bilirrubina direta é resultado do dano hepático, o qual diminui substancialmente a
capacidade hepática de realizar o processo de excreção da bilirrubina direta, acumuladando-se no
sangue periférico, enquanto que o processo de captação e conjugação encontram-se pouco
prejudicados, permitindo que bilirrubina indireta seja introduzida no hepatócito e consequentemente
convertida em bilirrubina direta através da conjugação. Pode-se dizer, portanto que os níveis séricos
de bilirrubina total encontram-se elevados às custas de bilirrubina direta e de bilirrubina indireta.
Aspartato aminotransferase sérica (TGO) e desidrogenase lática (DHL) são enzimas intracelulares
hepáticas, as quais podem ser encontradas na circulação sanguínea, em níveis acima da
normalidade, maior que 70 U/L e acima de 600 U/L, respectivamente, em processos que cursam
com lesão hepática. O dano ao hepatócito fará com que estas enzimas sejam liberadas no meio
extracelular, principalmente no compartimento intravascular, caracterizando o aumento sérico de
TGO e DHL. A trombocitopenia (contagem sérica plaquetária abaixo de 100.000/mm3) ocorre na
HELLP Síndrome decorrente de uma causa vascular, onde o endotélio danificado permite uma
maior aderência de plaquetas circulantes às suas paredes, o que resulta no aumento da destruição
dessas, caracterizando a plaquetopenia consumptiva. A gravidade da síndrome HELLP é definida
através da classificação de Mississipi, a qual divide as pacientes de acordo com seus níveis
plaquetários: Classe 1: <50.000 plaquetas/mm³; Classe 2: 50.000 - 100.000 plaquetas/mm³; Classe
3: > 150.000 plaquetas/mm³. A síndrome tem como diagnóstico diferencial doenças da vesícula
biliar, devido a icterícia, púrpura trombocitopênica idiopática, devido à plaquetopenia, síndrome
hemolítico urêmica, esteatose hepática aguda e hepatite, devido aos valores alterados da função
hepática. Em relação ao tratamento, primeiro deve-se estabilizar a mãe e ter conhecimento da
melhor via de parto e momento para que ocorra, para isto sendo encaminhada a serviços de
referências com toda disponibilidade de equipamentos adequados para a situação. A depender da
via escolhida e dos níveis plaquetários, deve-se escolher a anestesia certa. Para os partos por via
transvaginal não há contraindicação para cesarianas com plaquetas acima de 50 x 103 células por
microgramas, bloqueio raquidiano por agulha fina é a melhor opção e para abaixo do valor
supracitado, deve-se indicar anestesia geral. As complicações mais frequentes são a coagulação
intravascular disseminada e o descolamento prematuro de placenta, entretanto, pode-se ter uma
insuficiência renal aguda, edema agudo de pulmão, hematoma subcapsular hepático e até mesmo a
paciente chegar a óbito em instantes, a taxa de mortalidade para mãe é 30% e para recém-nato de
40%. Algumas dessas complicações podem ocorrer imediatamente ao pós-parto. Os pacientes que
apresentaram insuficiência renal aguda ou oligúria transitória precisaram de transfusão de plasma
em 55% dos casos. As mulheres que não se enquadram em todos os achados laboratoriais, são
consideradas portadoras de uma forma parcial desta síndrome. O feto pode apresentar
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trombocitopenia neonatal, restrição de crescimento e problemas neurológicos a longo prazo. O risco
de recorrência é baixo e não há tratamento que previna. Considerações Finais: É permitido
concluir que a síndrome HELLP é uma patologia que precisa ter um acompanhamento laboratorial
de qualidade e preciso, devido a relação proporcional da gravidade da doença com os valores dos
achados laboratoriais. O conhecimento laboratorial e percepção das manifestações clínicas atreladas
a estas alterações têm suma importância no seguimento clínico e prevenção de maiores
complicações na saúde do binômio mãe/feto.
Descritores: Síndrome HELLP; Achados morfológicos e microscópicos; Complicações na
Gravidez.
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SUICÍDIO NO BRASIL: A COMUNICAÇÃO A
SERVIÇO DA SAÚDE
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Introdução: O suicídio consiste em uma grave consequência para o indivíduo que tenta aniquilar
seus questionamentos internos de maneira definitiva. A palavra vem do latim sui, "próprio", e
caedere, "matar", e consiste no ato intencional de matar a si mesmo. Pensar em suicídio é se
entregar a uma busca incansável dos porquês, ou seja, de dilemas vividos subjetivamente e
introspectivamente a tal ponto de culminarem nessa ação contra a própria vida. Refletir sobre
suicídio é também analisar o porquê que esse fenômeno tem sido silenciado ao longo dos anos pela
sociedade, autoridades responsáveis, profissionais de saúde e familiares, camuflando assim um
grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. O comportamento suicida vem ganhando
impulso em termos numéricos e, principalmente, de impacto (MARÍN-LEÓN; OLIVEIRA;
BOTEGA, 2012). Os transtornos mentais mais comumente associados ao suicídio são: depressão,
transtorno do humor bipolar e dependência de álcool e de outras drogas psicoativas. Esquizofrenia e
certas características de personalidade também são importantes fatores de risco. A situação de risco
é agravada quando mais de uma dessas condições combinam-se, como, por exemplo, depressão e
alcoolismo; ou ainda, a coexistência de depressão, ansiedade e agitação (BERTOLOTE;
FLEISCHMANN, 2002). Os meios mais frequentemente usados para o suicídio variam segundo a
cultura e segundo o acesso que se tem a eles. Gênero e faixa etária também exercem influência,
entre vários outros fatores. Além de sub-registro e de subnotificação, há o problema dos suicídios
que “se escondem” sob outras denominações de causa de morte, como, por exemplo, acidente
automobilístico, afogamento, envenenamento acidental e “morte de causa indeterminada”
(GOTSENS et al, 2011). Desde 1960, o Brasil tem atravessado uma transição epidemiológica, na
qual os óbitos por causas externas estão ascendendo em substituição às doenças infecciosas e
parasitárias. A elevação nas taxas de suicídio tem contribuído com essa tendência, sendo essa a
terceira causa de óbito na classificação por fatores externos identificados: homicídio (36,4%), óbitos
relacionados ao trânsito (29,3%) e suicídio (6,8%) (MACHADO; SANTOS, 2015).
Programas e intervenções com o objetivo de prevenir o agravo vêm sendo propostos nos últimos
anos e essas ações incluem a melhoria da qualidade de vida dos grupos mais atingidos e a
eliminação do estigma em torno do tema. O desafio da prevenção consiste em identificar pessoas
em situação de vulnerabilidade, entender as circunstâncias que influenciam seu comportamento
suicida e estruturar intervenções eficazes. Nessa perspectiva, faz-se necessário estudar o panorama
atual do suicídio no Brasil, evidenciando as populações mais vulneráveis, para que possam ser
traçadas medidas eficazes de prevenção. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional
descritivo e quantitativo do número de suicídios no Brasil, no período de 2010 a 2015. Os dados
obtidos foram através do SIM, coletados a partir do banco de dados do DATASUS. Foi utilizado
como instrumentos de trabalho o número de suicídios de acordo com a seguinte classificação: faixa
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etária, sexo e estado civil. No estudo, foram classificadas de acordo com o Grande Grupo CID 10:
X70 Lesão autoprovocativa intencional por enforcamento, estrangulamento e sufocamento, X72X74 Lesão autoprovocativa intencional por disparo de arma fogo e X80 Lesão autoprovocativa
intencional de precipício ou lugar elevado. Os dados de população por residência foram através de
dados do IBGE e estimativas de censos. Análise e Discussão dos Resultados: Dados de 2010 a
2015 revelaram que 86,5% dos óbitos por suicídio decorreram de lesões autoprovocadas (X70-X84)
e 13,5% de autointoxicação (X60-X69). Dentre os primeiros, 64,3% foram por enforcamento, 9,4%
por armas de fogo, 4% por precipitação de lugar elevado. Foi evidenciado um aumento dos óbitos
por suicídio de 20,3% entre os anos de 2010 e 2015. O perfil das pessoas que cometem suicídio no
Brasil também varia segundo sexo, idade e estado civil. Com relação à idade, registraram-se no
Brasil, de 15 a 29 anos, 2.946 óbitos por suicídio, 31.835 de 29 a 59 anos e 7.030 em maiores de 60
anos. O aumento ocorreu em todas as faixas etárias, sendo 31,2% no grupo de 15 a 19 anos, 15,2%
entre 20 a 59 anos e 41,5% entre maiores de 60 anos. Observou-se um evidente aumento na
incidência dos óbitos nos maiores de 60 anos, o que pode ser explicado por um envelhecimento
populacional e aumento dos fatores de risco predisponentes ao suicídio, como depressão e outros
agravos afetivos (SOUSA et al, 2014). Em relação ao sexo, registraram-se 34.881 óbitos por
suicídio no sexo masculino e 6.930 no sexo feminino. Entre os homens, houve aumento de 17,3% e
entre as mulheres de 36,2%, no ano de 2015 em relação a 2010. Constatou-se que a frequência nos
homens é, aproximadamente, 5 vezes maior que nas mulheres. A diferença entre os gêneros é
geralmente atribuída à maior agressividade, intenção de morrer e uso de meios mais letais entre os
homens (MACHADO; SANTOS, 2015). No entanto, mostrou-se uma notória elevação na
incidência dos óbitos das mulheres comparada a dos homens, a qual pode ser expressa devido a essa
ser uma classe vulnerável a maiores taxas de transtornos de ansiedade e depressivos, assim como a
um crescente número de casos de violência doméstica (CORREIA et al, 2014). Constatou-se, em
relação ao estado civil, 23.646 óbitos por suicídio nos solteiros, 13.256 nos casados, 1.847 nos
viúvos e 3.062 nos separados. Dentre os solteiros, registrou-se um aumento de 20,8%, nos casados
de 16,5%, nos viúvos de 24,2% e nos separados de 30,5% no ano de 2015 em relação a 2010.
Notou-se um aumento considerável dentre os solteiros, viúvos e separados, em relação aos casados.
Isto pode ser elucidado pela exposição ao isolamento social, sendo esse um importante fator de
risco para o suicídio (PARENTE et al, 2007). Apesar da mortalidade por suicídio crescer no país, as
tendências divergem entre as regiões brasileiras. A maior incidência ocorre na região Norte, com
um valor de 10,6 por 1.000.000 habitantes, e no Sudeste, com 6,4, seguidas por 6 no Centro-oeste,
5,7 no Nordeste e 5,3 no Sul. Mesmo as regiões Sul e Nordeste estarem com taxas de incidência
próximas, o Nordeste apresentou um aumento de 24,3% no ano de 2015 em relação a 2010, ao
contrário do esperado na região Sul, a qual apresentou apenas 9% de aumento nos anos estudados.
Na região Norte, a mortalidade cresceu 42%, evidenciando um significativo aumento entre as outras
regiões nesse período. Dessa forma, como a tendência da mortalidade por suicídio variou
regionalmente, mudanças socioeconômicas e demográficas diversas ocorreram ao longo do período
estudado. As regiões Sul e Centro-Oeste tiveram as maiores elevações no índice de envelhecimento
(MACHADO; SANTOS, 2015). A cobertura dos CAPS teve aumento significante na região Sul, em
segundo no Norte e em terceiro no Nordeste e Centro-Oeste, entre 2010 e 2014, provando a
importância desse instrumento de assistência para a redução da mortalidade por suicídio, visto pela
baixa incidência da região Sul no mesmo período (BRASIL, 2015). Considerações Finais: A
mortalidade por suicídio ainda continua crescendo no país, com importantes variações regionais. Há
importantes lacunas nos serviços de assistência a saúde, além de desigualdades regionais, e o Brasil
ainda carece de programas sociais que trabalhem efetivamente na prevenção do suicídio. Considerase necessário estabelecer estratégias de prevenção focalizando as populações de maior risco
identificadas. Deve-se estimular a mídia para a divulgação de uma melhor abordagem sobre a
prevenção do suicídio, traçando os meios de comunicação mais eficazes, objetivando trazer
esclarecimentos para a população dos sinais de alerta de uma pessoa que pensa em tirar sua própria
vida, quebrando os tabus existentes, e, acima de tudo, podendo evitar que isso aconteça. É
fundamental que o sistema de saúde brasileiro esteja atento a esse problema por ele acarretar
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consigo diversas outras debilidades que afetam diretamente os familiares e pessoas próximas aos
indivíduos que cometem o ato. Portanto, é de estrema importância o desenvolvimento de estratégias
de comunicação, informação e de sensibilização da sociedade, de que o suicídio é um problema de
saúde pública que pode ser prevenido.
Descritores: Suicídio; Prevenção; Comunicação.
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