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A INSTITUCIONALIZAÇÃO NA ÓPTICA DA ENFERMAGEM:
PROBLEMA OU SOLUÇÃO?
Jonathan Cordeiro de Morais (relator)1
Cintia Ananda Leite Salviano2
Kamyla Felix Oliveira dos Santos3
Cristiani Garrido de Andrade4
Carlos Eduardo Guedes da Silva5
INTRODUÇÃO: De acordo com o Ministério da Saúde, há atualmente no Brasil,
aproximadamente, 21 milhões de pessoas com idade igual ou acima de 60 anos e que esse
número provavelmente aumentará no futuro, podendo alcançar 32 milhões. Dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que aos poucos o Brasil está se
transformando em relação ao envelhecimento, pois em 2008 para cada grupo de 100 crianças
de 0 a 14 anos existiam 24,7 idosos de 65 anos ou mais de idade, refletindo estatisticamente o
seu crescimento em 2050 quando para cada grupo de 100 crianças de 0 à 14 anos haverá
172,7 idosos. O envelhecimento com um todo pode refletir em consequências na saúde geral
do indivíduo que estará mais susceptível a afecções e agravos, que configuram o novo espelho
epidemiológico de prevalência de doenças crônicas. Com o avanço da idade certamente
surgem agravos relacionados à saúde, fazendo com que os idosos busquem necessariamente
periodicamente de avaliação médica e serviços assistenciais, gerando por muitas vezes um
alto custo financeiro para sua família. Autores trazem a grande tendência de os idosos
utilizarem mais os serviços de saúde, apresentando a maioria dos casos de internação
hospitalar sendo bem mais elevadas que a de outros grupos etários, assim como uma
permanência em hospitais mais prolongada, por outro lado sendo também considerada um
agravo pra a saúde do próprio idoso, pois, pode colaborar para a diminuição da capacidade
funcional e afetar negativamente a qualidade de vida em alguns casos tornando-se
irreversível. Também como consequência do aumento da população de idosos e da
longevidade do povo brasileiro surge dificuldades socioeconômicas e culturais que envolvem
não apenas os idosos, mas sim todo o universo que o circunda incluindo cuidadores, família e
o ambiente onde reside como um todo. A ausência de suporte nesses pilares influencia de
forma significativa cada vez mais a busca por instituições de longa permanência para idosos
O idoso asilado constitui, quase sempre, um grupo privado de seus projetos, pois se encontra
afastado de casa, da família, dos amigos e das relações nas quais sua historia de vida foi
Graduando em Enfermagem pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCMPB. Monitor do módulo:
Práticas do Cuidar do Indivíduo e da Família - FCMPB. Extencionista do projeto intitulado: Cuidado
Interdisciplinar ao Portador de Lesão Cutânea. FCMPB. Extencionista do projeto intitulado A Prática do Assédio
Moral no Âmbito Acadêmico e da Atenção Básica: implicações éticas e legais.
E-mail:
jonathanc.morais@hotmail.com.
2
Graduanda em Enfermagem pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCMPB. Monitora do Módulo:
Cuidado do Individuo Portador de Feridas – FCMPB. Extencionista do projeto intitulado: Cuidado
Interdisciplinar ao Portador de Lesão Cutânea. Extencionista do projeto intitulado A Prática do Assédio Moral
no Âmbito Acadêmico e da Atenção Básica: implicações éticas e legais. E-mail: cintia_leite@outlook.com.
3
Enfermeira. Mestre e doutoranda em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Especialista
em Saúde da Família e Saúde Coletiva. Docente em Enfermagem da FCMPB. FCMPB. E-mail:
kamylaoliveira@hotmail.com
4
Enfermeira. Fonoaudióloga. Mestre e doutoranda em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba.
Especialista em Saúde Coletiva, com ênfase na Estratégia de Saúde da Família. Membro e Pesquisadora do
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Bioética da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. E-mail:
belle_costa@hotmail.com
5
Guaduando em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCMPB. Enfermeiro intensivista. Email: eduguedes23@yahoo.com.br.
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construída. Neste contexto, o presente trabalho justifica-se pela necessidade das reflexões da
institucionalização, visando seus benefícios e consequências. Dessa forma, o objetivo do
estudo foi caracterizar a produção científica acerca da visão da enfermagem diante da
problematização quanto à questão da institucionalização de idosos. METODOLOGIA:
Trata-se de uma revisão de literatura, consubstanciada na literatura pertinente à temática nos
últimos cinco anos. A busca da produção científica foi realizada durante o mês de agosto e
setembro 2013, em base de fontes bibliográficas online da Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS), na base de dados da Literatura Latino Americana e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (LILACS) e na biblioteca da Scientific Electronic Library Online
(SciELO), adotando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Instituição de longa
permanência para idosos” and “enfermagem”. É notório destacar que foram adotados os
seguintes critérios de inclusão: ter sido publicado no tempo delimitado pelos autores, abordar
no título, resumo ou no contexto a temática proposta; estar no idioma português; e estar
disposto na íntegra nos bancos de dados selecionados para pesquisa. Dessa forma, a amostra
foi composta por vinte e duas publicações. ANALISE E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS: Quanto aos periódicos 18% das publicações está reservada a revista Gaúcha
de Enfermagem, em seguida a Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia e Revista Rene
com 13, 63% das publicações cada, posteriormente a Acta Paulista de Enfermagem e a
Revista de enfermagem da UERJ com 9,09% dos artigos publicados cada, os demais
periódicos renderam apenas, 4,54% das publicações cada. Destarte, foi possível, categorizar,
agrupar, analisar e interpretar os dados. A partir desse agrupamento emergiram dois temas
principais: “Os problemas no idoso como consequência da institucionalização” e “O trabalho
e a busca de soluções diante da institucionalização”. Quanto à primeira categoria temática os
periódicos apontam que o processo de envelhecimento vem influenciando de forma intensa o
desenvolvimento e funcionamento das sociedades, de modo que todos os países tendem a
incluir as possíveis repercussões desse público mostrando assuntos prioritários no âmbito da
saúde pública e da economia voltada ao idoso. Este fenômeno mundial tem levado a uma
reorganização do sistema de saúde, pois essa população exige cuidados desafiadores, devido
às doenças crônicas que acompanham, além das disfunções que os acompanham nesta etapa
da vida. No Brasil a institucionalização apresenta características peculiares, pois além do
idoso apresentar as alterações fisiológicas e patológicas que podem ocorrer no processo de
envelhecimento, que independem do ambiente que vivem, é marcado por sentimentos de
solidão e exclusão familiar, sendo estes, um dos fatores determinantes para o seu ingresso na
instituição de longa permanência. Esses problemas podem chegar a complicações mais sérias
como a depressão e o surgimento de úlceras por pressão. Os idosos institucionalizados
apresentam um perfil diferentes sendo sedentários, carentes, afetivos, com incapacidades
físicas e mentais, ausência de familiares para ajudar no autocuidado e insuficiência de suporte
financeiro. Explica que estes fatores contribuem para uma prevalência de limitações físicas e
comorbidades, que se reflete em sua independência e autonomia. Sendo outra complicação
que ocorre frequentemente nas ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) é a
diminuição da aptidão física (musculoesquelética e cardiorrespiratória) que aumenta
diretamente a fragilidade dos idosos, podendo torná-los vulneráveis a desenvolver mais
incapacidades quando somados com os quadros de doenças e morbidades crônicas e agudas,
pois, a maioria dessas instituições não consta de avaliações periódicas de desempenho
musculoesquelético, como também de alguém que estimule a atividade física e interação entre
os idosos. Outro ponto crítico referente às dificuldades relacionadas à institucionalização está
ligado ao sistema sensorial e particularmente o visual. Citando um desses exemplos mais
comuns na terceira idade, a catarata é uma doença ocular que leva a uma diminuição na
acuidade visual, na sensibilidade ao contraste e na percepção das cores e quando é associada a
pouca iluminação ambiental, favorece o acontecimento de acidentes do tipo de escorregões e
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derrapadas em superfícies irregulares do chão do ambiente. Pois, os idosos tendem a
apresentar naturalmente uma série de sinais decorrentes dessas afecções, como por exemplo:
déficit de controle postural, comprometimento funcional e maior risco de quedas, entre
outros. Onde um ambiente mal organizado e despreparado pode levar ao aumento do numero
de acidentes e quedas. Esta categoria aponta que a família quando opta pela
institucionalização escolhe a comodidade esquecendo-se muitas vezes da responsabilidade
que tem encima do idoso. A segunda categoria temática refere ao trabalho dos profissionais
em especial o dos enfermeiros, visto que, muitos autores afirmam que com o avanço da idade,
podem surgir importantes agravos relacionados à saúde, fazendo com que os idosos
necessitem periodicamente de tratamento médico e serviços assistenciais, muitas vezes de alto
custo financeiro. A literatura aponta que os idosos tendem a utilizar mais os serviços de
saúde, apresentando taxas de internação hospitalar bem mais elevadas que a de outros grupos
etários, assim como uma permanência em hospitais mais prolongada. O idoso
institucionalizado necessita mais de cuidado que de terapêutica. Assim, o enfermeiro, precisa
estar inserido na realidade do cotidiano da ILPIs, desempenhando funções administrativas,
educativas, de ensino e de pesquisa, melhorando de forma intrínseca a qualidade de vida do
idoso institucionalizado. Ainda hoje há um grande número de ILPIs funcionando com uma
equipe mínima, constituída por uma assistente social e auxiliar de enfermagem ou cuidador de
idoso, além de pessoal de apoio. Fato que deve ser abolido, pois, não desmerecendo o
trabalho das demais profissões, não se pode esquecer-se do trabalho que só o enfermeiro pode
exercer, fato este que contribui para a promoção da saúde e a preservação do cuidado
continuado. Logo, é indispensável a presença do enfermeiro em uma ILPI, pois reflete
diretamente na qualidade da assistência e garante o cuidado adequado as necessidades básicas
do idoso. O enfermeiro gerontológico além de oferecer o cuidado abrangente que a visão da
enfermagem trás para as pessoas idosas, combina o processo do cuidado sistematizado com o
conhecimento específico voltado ao envelhecimento. Um exemplo desse trabalho é a
Sistematização da Assistência de enfermagem (SAE), que é uma forma dinâmica de prestar
cuidados de enfermagem, sendo constituído de cinco etapas que se relacionam entre si:
investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. É uma forma simples de
promover cuidado adequado e humanizado, além de incentivar os enfermeiros a
continuamente rever os cuidados que estão sendo oferecidos e a resposta dos mesmos ao
paciente. O enfermeiro pode e deve exercer sua função de educador, participando do
autocuidado podendo auxiliar na manutenção dos requisitos de autocuidado universal, de
desenvolvimento e de desvio de saúde. Sendo assim, o enfermeiro como educador possui um
papel primordial diante de uma ILPI. CONCLUSÃO: A institucionalização ainda é uma
prática a ser trabalhada e desmistificada nas famílias, visto que não é a solução de todos os
problemas desta, mas sim, uma nova maneira de conforto para ela. Em vezes, esquecendo da
autonomia do idoso que não deve reprimir suas opiniões quanto a prática. Destarte espera-se
que este estudo possibilite novas reflexões acerca da temática.
Descritores: Idoso. Saúde. Enfermagem.
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AGIR ÉTICO DO ENFERMAEIRO NA PRÁTICA DE CUIDADOS
PALIATIVOS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
Jael Rúbia Figueiredo de Sá França1
Solange Fátima Geraldo da Costa2
Giovânia Smith da Nóbrega Morais3
Alana Tamar Oliveira de Sousa4
Carla Augusta Alves Teixeira5
Joema de Lima Sales6
RESUMO
Introdução: Os cuidados paliativos são alicerçados na concepção de que o paciente fora de
possibilidades terapêuticas de cura, não se resume a um corpo físico, para o qual nada pode
ser feito, mas a uma pessoa capaz de fazer da vida uma experiência de crescimento e
realização de projetos de vida antes marginalizados ou esquecidos. França et al. (2013)
assinalam que estes cuidados constituem um campo interdisciplinar em relação aos cuidados
totais, ativos e integrais, dispensados aos pacientes com doenças crônico degenerativas em
estado inicial até a fase terminal. Estão centrados no direito do paciente de viver os dias que
lhe restam, da melhor forma possível e de morrer com dignidade (SOUSA et al., 2012a).
Nesse prisma, cabe aos enfermeiros entender o processo de morte e morrer, para estarem
aptos a ajudar a criança na sua finitude, assim como à sua família. Em oncologia pediátrica,
por vezes os profissionais de saúde veem-se diante de situações consideradas difíceis e que
exigem a tomada de decisões complexas uma vez que estamos tratando de vidas humanas.
Tais decisões se iniciam desde o momento do diagnóstico, estendendo-se até a fase final da
doença (WILLIAMS et al. 2006). Desse modo, o cuidado ao paciente pediátrico acometido
por neoplasia sem possibilidade de cura exige um agir ético por parte da equipe de saúde, mas
principalmente pelo enfermeiro que passa a maior parte do tempo ao lado do paciente no
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intuito de respeitar e valorizar as necessidades e escolhas da criança e sua família
(RHEINGANS, 2008). Portanto, o enfermeiro deve inserir o infante e seus familiares nas
deliberações relacionadas, especialmente, ao tratamento, exames laboratoriais e intervenções
necessárias para o cuidado do menor, para que ambos, criança e familiar acompanhante,
sejam encorajados a participar efetivamente das decisões de cuidado. Contudo, muitas vezes
imbuídos por uma atitude paternalista e por considerar que a criança e/ou seu familiar não
dispõe do conhecimento necessário para fazer uma escolha salutar quanto às melhores
disposições na atenção ao pequeno paciente, o enfermeiro deixa o infante e sua família a
margem do processo, numa posição de passividade (BAUCHNER, 2001). Diante desta
problemática este estudo tem como objetivo investigar o agir ético do enfermeiro na prática
de cuidados paliativos em oncologia pediátrica. Metodologia: Trata-se de um estudo
descritivo de natureza qualitativa realizado na Unidade de Pediatria de um hospital público,
localizado na cidade de João Pessoa – PB. Participaram da pesquisa dez enfermeiros da
referida instituição por atuarem há pelo menos um ano e estarem em atividade profissional
durante o período de coleta de dados. Foram seguidos os princípios éticos da Resolução
466/13 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), no que se refere ao consentimento livre e
esclarecido dos participantes, bem como seu anonimato e o sigilo das informações. A coleta
de dados ocorreu entre abril e junho de 2010, por meio da técnica de entrevista
semiestruturada e o material empírico foi analisado mediante a análise categorial temática de
Bardin. Convém mencionar que, para manter o anonimato dos enfermeiros inseridos no
estudo, os depoimentos oriundos das entrevistas foram identificados pela letra E, seguida de
números de um a dez. Exemplo: o primeiro enfermeiro entrevistado foi codificado da seguinte
maneira: E1; o segundo profissional, E2 e assim sucessivamente. Análise e Discussão dos
Resultados: Da análise, emergiram as seguintes categorias: Cuidados Paliativos e criança
com câncer: princípio da beneficência e da não-maleficência; O respeito à autonomia de
familiares de crianças com câncer em fase terminal sob Cuidados Paliativos. A primeira
categoria enfatiza a importância de respeitar o princípio da beneficência e o da nãomaleficência. Os Cuidados Paliativos quando empregados de maneira correta tem como
resultado a morte digna da criança, sendo esta pautada nos princípios da Bioética, como
autonomia, justiça, beneficência e a não maleficência, culminando num morrer dignamente
(SILVA; SUDIGURSKY, 2008; SOUSA et al., 2010b). Na oncologia pediátrica a tomada de
decisão constitui-se em um difícil e grande desafio, principalmente por se tratar de crianças.
Quanto à verdade sobre o estado de saúde da criança, de modo geral, os enfermeiros deixaram
claro que a família tem o direito de saber sobre ela, no entanto, eles buscam agir com
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sabedoria, pensando até onde podem ir, limitando-se a noticiar algo a respeito do quadro
clínico da criança e preferindo, em algumas situações, omitir a informação. Este respeito é
percebido nos depoimentos dos enfermeiros que referem a necessidade de omitir, em alguns
casos, o real quadro clínico da criança à família, configurando-se uma atitude ética, essencial
para o cuidado em Oncologia Pediátrica. Portanto, por meio desta atitude genuína de respeito
tanto à criança como à sua família, diante do sofrimento vivenciado, os enfermeiros têm a
possibilidade de alcançar o cuidado autêntico. Cumpre assinalar que o sigilo caracterizado
pela omissão por parte dos enfermeiros, diante da situação apresentada, relaciona-se com a
preocupação de não causar um sofrimento maior para a criança e a sua família, preservando,
neste momento, o bem estar de ambos. Diante do exposto, observamos que os princípios da
beneficência e da maleficência se consubstanciam, maximizando os possíveis benefícios e
minimizando os possíveis riscos, não causando danos ao paciente. Neste sentido, os discursos
dos enfermeiros inseridos no estudo retratam a preocupação de verbalizar ou silenciar sobre a
real condição clínica da criança, como forma de proporcionar um maior conforto à criança e
sua família, para que não sofram tanto, agindo, assim, com responsabilidade ética, na busca à
criança melhor qualidade de vida aos dias que lhes restam, assim como à sua família. Na
segunda categoria, foi observado que os enfermeiros prestam uma assistência em oncologia
pediátrica respeitando a autonomia, dos familiares e pacientes. Os enfermeiros valorizam,
mediante suas falas, o contato direto com a criança, na certeza de ela poder participar
ativamente de seu cuidado, a fim de proporcionar-se a ela o conforto necessário para a
minimização de seu sofrimento. Isto pode ser alcançado a partir do esclarecimento, do
enfermeiro sobre os procedimentos a serem realizados, mostrando-se a sua importância para a
continuação do tratamento mediante o encontro verdadeiro do cuidado, respeitando-se a
autonomia e singularidade, a partir de um diálogo aberto e franco. Neste sentido, cabe ao
enfermeiro proporcionar apoio incondicional aos familiares das crianças com câncer,
respeitando as suas escolhas, condutas, valores, crenças e religiões, para que eles possam
enfrentar essa situação, possibilitando-lhes a compreensão e a aceitação do processo de
morrer com dignidade e apoiando, igualmente, a criança (WILLIAMS et al., 2006).
Entretanto, a permissão para que a criança vá para casa nos últimos dias de vida, só é possível
quando suas condições clínicas forem favoráveis. A presença da família próxima ao paciente
em Cuidados Paliativos na esfera domiciliar deve contemplar o cuidado do enfermeiro
capacitado, tanto tecnicamente, como de maneira humana e sensível, favorecendo o conforto e
o bem estar do paciente e dela mesma, durante todo o processo de terminalidade (GOMES;
COLLET, 2010). Esse cuidado inclui o emprego de medicamentos necessários para os
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procedimentos a serem realizados, tais como oxigenioterapia e curativos. Williams et al.
(2006) e Bauchner (2001) assinalam, em seus estudos, que, não existe um consenso ético para
se dizer como os pacientes e familiares devem agir durante esse processo; entretanto, afirmam
que, dependendo da maturidade de ambos (pacientes e familiares), estes devem ser sempre
estimulados a participar das decisões do cuidado. Somado a isto, a família da criança
(principalmente a mãe) merece apoio e respeito dos enfermeiros, visto que protege e define
padrões de comportamento, valores e crenças do seu filho. Floriani e Schramm (2007) em seu
estudo discorrem que o sistema de Internação Domiciliar em Cuidados Paliativos é uma
modalidade terapêutica de cuidado à saúde, promovendo a qualidade de vida do paciente e da
família, possibilitando-lhes oportunidades para se falar sobre temas, como terminalidade e
morte no ambiente familiar. Tal sistema tem como meta promover um cuidado integral,
respeitando a autonomia do paciente e família. A consideração das questões quanto à rede de
assistência, que deve ser integral, com acesso rápido e fácil aos medicamentos, com
interconsultas com os serviços de cuidados paliativos são fundamentais para que seja possível
promover um controle efetivo dos sintomas mais prevalentes e estressores, como também
atender as particularidades do paciente para que, assim, este venha a ter uma morte digna.
Desse modo, os depoimentos ilustraram a forma com que os enfermeiros dão importância à
legitimidade de as crianças, fora de possibilidades terapêuticas receberem cuidados especiais
ou Cuidados Paliativos dos familiares, no âmbito domiciliar, quando suas condições clínicas
forem favoráveis. Conclusão: Os dados apresentados revelam que os enfermeiros respeitam
os princípios da beneficência, da não-maleficência procurando sempre promover conforto
através do bem estar, preservando os envolvidos do sofrimento quando possível. Além disso,
levam em consideração a autonomia e as escolhas da família e da criança em estar juntos nos
momentos finais, em um ambiente familiar, livre de tecnologias e procedimentos invasivos,
possibilitando-lhes a compreensão e a aceitação do processo de morrer com dignidade e
apoiando, igualmente, a criança, nos dias que lhe restam, com uma assistência de qualidade.
Ademais, tais princípios devem conduzir qualquer ação que esteja relacionada com os
Cuidados Paliativos, propiciando uma assistência humanizada e pautada nos agir ético, este
voltado para beneficiar e salvaguardar a autonomia e a integridade do outro, a fim de alcançar
o seu estar-melhor, concedendo à criança uma morte digna.
Palavras-chave: neoplasias; criança; enfermagem pediátrica; enfermagem oncológica;
cuidados paliativos.
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ASPECTOS ÉTICOS NO TRANSPLANTE E DOAÇÃO DE ORGÃOS
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Introdução: O termo transplante foi utilizado pela primeira vez por Jonh Hunter, em 1778,
quando o pesquisador descreveu sua experiência com órgãos reprodutores em animais. Desde
então, uma série de tentativas marcaram a história dos transplantes. No século XIX, os
autotransplantes de pele começaram a ser realizados. Em 1881, foi o início dos transplantes
ósseos. Já o primeiro transplante de córnea data de 1905 e o renal foi 1933 por Voronoy,
cirurgião ucraniano. Em 1939, o primeiro transplante de medula óssea era feito em um
paciente portador de anemia grave após exposição a sais de ouro. Em 1963, Dr. Thomaz
Starzl transplantou o primeiro fígado em um humano. O cirurgião Barnard, foi o primeiro, em
1967, a realizar o transplante cardíaco. Dessa forma, evidencia-se que o transplante de órgãos
humanos e, em especial, a doação de órgãos, são temas polêmicos que acordam interesses e
discussões. É um procedimento permeado por conflitos éticos, humanitários e culturais que
influenciam decisivamente na vida do receptor. Esse processo incide na extração de órgãos,
em boa função, de indivíduos que já morreram, com consentimento da família, e de pessoas
vivas, juridicamente capazes, e em condições de doar sem comprometer sua saúde e aptidões
vitais. É notório evidenciar, que os transplantes de órgãos estão entre os procedimentos mais
complexos na área Médica. De acordo com a Legislação Brasileira, a doação de órgãos só
poderá ser realizada através da doação gratuita, em vida ou post –mortem. Neste caso, a
doação só poderá ser feita depois da confirmação de morte encefálica e se o indivíduo antes
de morrer tiver concedido o desejo de doar os órgãos. O receptor do órgão deverá passar por
uma lista de espera e depois haverá uma seleção dos pacientes que devem se beneficiar com a
doação. É vedada a remoção post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas
não identificadas. Tal realização é realizada pela autorização do órgão de gestão nacional do
Sistema Único de Saúde, no qual o procedimento deve ser feito por equipes médicocirúrgicas, e somente após a autorização, é que poderá ser feito os testes de triagem para
diagnósticos de infecção e infestação exigidos em normas expedidas pelo Ministério da
Saúde. Tal órgão não aprova a comercialização, excluindo qualquer forma de pagamento ou
recompensa material. Em função da demanda crescente, observa-se o quantitativo
progressivamente maior de transplantes realizados em todo o mundo e também no Brasil.
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Dante do exposto, frente à relevância do tema para a prática assistencial dos profissionais da
saúde, bem como o quantitativo incipiente de estudos acerca dessa temática, o estudo
proposto apresenta como questão norteadora: Qual a caracterização da produção científica
acerca da ética no transplante e doação de órgãos? Desse modo, a pesquisa apresenta como
objetivo: sintetizar a produção científica acerca dos aspectos éticos no transplante e doação de
órgãos. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, consubstanciada na literatura
pertinente ao tema em questão, no âmbito da saúde, por meio da busca eletrônica na
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no banco de dados da Scientific Eletronic Library Online
(Scielo). Os descritores instituídos para a coleta de dados foram “Transplante anddoação de
órgão”. Para eleger a amostra foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: artigos
que abordem a temática, na língua portuguesa, disponibilizados nas bases de dados
selecionados para a pesquisa. A amostra foi composta por 10 artigos. Resultados e
Discussão: Nas últimas décadas os transplantes de órgãos transformaram-se em uma opção
terapêutica capaz de prolongar a vida de pacientes sem possibilidades de cura, sendo para
muitos pacientes sinônimos de melhor qualidade de vida e maior sobrevida; para outros, a
única chance de sobrevivência. De acordo com os estudos contemplados, verifica-se que os
aspectos éticos relacionados com o transplante e doação de órgãos, ganhou notoriedade na
década de 90, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, período em que foram
editadas as leis 9.434/97 e 10.211/01 relacionadas ao campo da saúde, bem como a Resolução
CFM 1.480/97, tendendo operacionalizar e legalizar todo o procedimento da captação de
órgãos no país. Nesse contexto, destaca-se a importância da ética durante esse processo,
principalmente no desenvolvimento de estratégias de captação dos órgãos. Verificou-se,
ainda, nos estudos da pesquisa, problemas identificados no processo de doação de órgãos, que
se referem ao conhecimento sobre os critérios do processo de doação de órgãos, o tempo de
espera na fila e a não-notificação, a aderência da legislação e a humanização nas relações,
destacando-se a falta de conhecimento dos profissionais. Pôde-se observar que a principal
questão ética na abordagem ao familiar do potencial doador de órgãos refere-se à ausência de
esclarecimento durante o processo de obtenção do consentimento, sendo identificadas como
deficientes as informações acerca do diagnóstico de morte encefálica e a aparência e a
desfiguração do corpo. Tal estudo também investigou acerca de outros aspectos éticos que
podem influenciar neste processo, como: o respeito ao momento que o familiar vivencia, às
suas crenças e valores, acolhimento e disponibilidade por parte do entrevistador e a garantia
de que o familiar tenha escolhido a alternativa mais adequada para a sua situação. Destaca-se
que os familiares não se sentem seguros quanto ao processo de transplante de órgãos,
possivelmente por desconhecerem o procedimento de doação de órgãos, por não terem
confiança no sistema público de saúde para definição da morte encefálica ou por não estarem
sendo devidamente esclarecidos a respeito, em particular quanto ao conceito de morte
encefálica propriamente dita. Outra questão enfatizada foi acerca dos anencéfalos, destacando
que as possibilidades morais, legais e práticas de se usar o anencéfalo como fonte de órgãos e
tecidos para transplante são tão adstritas que acabam por deprimir as pesquisas científicas e a
ocorrência de doações nesse sentido, algo que tem despertado sua revisão na tentativa de
produzir reconsiderações liberais. No mesmo enfoque, o foco no anencéfalo está sendo
desvirtuado na medida em que ganha força o debate da descriminalização de seu abortamento
versus sua manutenção como fato antijurídico tipificado pelo Código Penal. Assim, os
profissionais que lidam com famílias que demonstrem interesse em doar os órgãos de seu
filho anencéfalo já nascido ou ainda em gestação devem providenciar-lhes informações claras
quanto às dificuldades de sua realização. A doação de células-tronco e medula óssea nesses
casos, embora ainda não granjeada pela literatura, deve ser aventada, sempre considerando os
mesmos princípios éticos que regem a doação de células-tronco e medula óssea em neonatos
não-portadores de anencefalia. Com base em tal entendimento, é de suma importância o
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aperfeiçoamento da legislação que rege a doação de órgãos, como forma de intervenção do
Estado no interesse maior da coletividade, protegendo a ética, a moral e a saúde, para que
situações angustiantes não precipitem decisões irreversíveis, aéticas e até ilegais, lesivas à
cidadania plena, notadamente entre aqueles cidadãos com menor grau de instrução e menor
poder aquisitivo. Considerações Finais: Verificou-se, para a necessidade de um maior
esclarecimento dos profissionais, devendo este ser iniciando durante a formação acadêmica,
com vistas de discerni-los para a importante contribuição dos mesmos na doação de órgãos e
para que possam dar informações relevantes aos familiares e à população, com a finalidade de
diminuir o tempo e o sofrimento para aqueles que aguardam um órgão na fila de transplante.
Descritores: Transplante de órgãos. Enfermagem. Saúde.
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ASSÉDIO MORAL: REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS
PARA A SAÚDE DO TRABALHADOR
Ana Cléia Fonseca Pereira(relatora)1
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Cristiani Garrido de Andrade5
Isabelle Cristinne Pinto Costa6

INTRODUÇÃO: O assédio moral não é algo novo, porém, vem sendo cada vez mais
discutido, tornando-se um fato público devido à difusão que vem ocorrendo, visto a
intensificação e gravidade do fenômeno, o qual, na maioria das vezes, acontece no ambiente
de trabalho. Com a presença do assédio moral, a relação trabalhista que até então, deveria ser
vista como uma relação amigável, respeitosa e agradável, torna-se insuportável, abominável e
desumana. Neste caso, o trabalhador oferece seu serviço, porém, sua mão de obra é executada
de forma equivocada, sendo expostos a situações vexatórias e constrangedoras, ferindo sua
honra, dignidade e princípios. No que concerne aos tipos de assédio, averígua-se que este
pode ocorrer de quatro formas distintas: horizontal, quando praticado por pessoas
hierarquicamente do mesmo nível que a vítima; vertical ascendente, que acontece quando um
superior é agredido por subordinados, comumente quando esses não se adequam aos padrões
implantados pelo superior; o vertical descendente, que incide quando o chefe subordina o
empregado; e o misto, que caracteriza-se quando o agredido é assediado por mais de uma
forma citada anteriormente. Ressalta-se que tal prática acontece de maneira repetitiva e
perseguidora, caracterizando-se, muitas vezes, por relações hierárquicas que são exercidas
pelo chefe caracterizando assim um tipo de assédio moral vertical, já no assédio moral
horizontal o assediador é o próprio colega de trabalho, em ambos os casos a vítima é exposta
a situações humilhantes, vexatórias e discriminatórias. Tais ações podem incidir através de
gestos, palavras, imagens e comportamentos que denigrem a integridade física ou psíquica do
indivíduo. Pesquisas revelam que este fenômeno acarreta inúmeras consequências para a vida
da vítima, sendo estas físicas e/ou psicológicas, que podem apresentar-se de forma imediata
ou em longo prazo, ocasionando desde alguns minutos de lágrimas até o risco de morte, visto
que o assediado encontra-se constantemente susceptível. Tais distúrbios podem ser:
ansiedade, sociofobia, ataque de pânico, baixa autoestima, apatia, sudorese, falta de
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concentração, tremores, dores, depressão, angústias, disfunção sexual, insegurança, insônia,
falta de iniciativa, estresse, disfunções no aparelho respiratório, taquicardia, dentre outros.
Ressalta-se que os sintomas psicológicos ocorrem com maior frequência. Dessa forma, diante
da consciência da gravidade deste ato, a conscientização, o acesso a informação e uma
eventual punição ao assediador são práticas imprescindíveis para que haja uma mudança
nesse lamentável quadro. Diante da relevância dessa temática para prática dos trabalhos da
saúde, bem como do quantitativo incipiente de estudos que retratam acerca do assédio moral,
a pesquisa proposta tem como questão norteadora: Qual a caracterização da produção
científica acerca das repercussões psicológicas do assédio moral para a saúde do trabalhador?
Desse modo o estudo tem como objetivo: caracterizar a produção científica acerca das
repercussões psicológicas do assédio moral para a saúde do trabalhador. METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo de natureza bibliográfica consubstanciado na literatura pertinente a
temática em questão, que teve como fonte de dados publicações disponibilizadas na
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através da base de dados da Literatura Latino Americana
e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), utilizando-se, para tanto, os
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “comportamento social and trabalho” e “assedio
não sexual and trabalho”, respeitando os seguintes critérios de inclusão: artigos da língua
portuguesa, publicados no período de 2008 a 2013, que abordassem a temática referida e que
estivessem disponibilizados, na íntegra, gratuitamente e online, nas bases de dados
selecionadas para pesquisa. A coleta de dados foi realizada no mês de setembro de 2013.
ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: Com base nos
conhecimentos obtidos nesta pesquisa, através dos artigos disponibilizados através da busca, é
coerente afirmar que o assédio moral é um termo utilizado para descrever toda conduta que
provoque constrangimento físico e/ou psicológico a uma pessoa de forma repetitiva e
humilhante. No âmbito do trabalho, o assédio moral é caracterizado como a exposição do
trabalhador a situações vexatórias e humilhantes, com o intuito de desqualificá-lo,
caracterizando-se como uma conduta contínua, ocasionando uma série de transtornos para a
saúde do assediado, devido sua consequente fragilização. Já no ambiente acadêmico,
principalmente em universidades, verificou-se que a prática do assédio moral é bem mais
acentuada devido à competitividade de professores, alunos e grupos. É importante enfatizar
que, tal prática decorre de uma relação muita das vezes hierárquica onde o assediador tem
posição superior ao assediado, garantindo assim, a continuidade deste fenômeno, tendo como
objetivo prejudicar suas atividades profissionais, e excluí-lo da sociedade. Pesquisas aludem
que a saúde mental em relação à física tem suas consequências consideravelmente maiores,
como: depressões, insônia, sociofobia, apatia, baixa auto-estima, ataques de pânico, dentre
outras. Vale salientar que as consequências físicas são na maioria das vezes desencadeadas
pelo desequilíbrio psicológico deste indivíduo. Em um estudo realizado no Brasil demonstrou
as repercussões do assédio moral à saúde de 870 homens e mulheres vítimas de opressão no
ambiente profissional, evidenciando reações clínicas que vão desde crises de choro até a
tentativa de suicídio. O estudo revelou, ainda, que as mulheres e os homens eram acometidos
de estado depressivo em 60% e 70%, respectivamente. Outro resultado interessante é que
100% dos homens tinham ideia de suicídio, já nas mulheres esse percentual era de 16,2%. O
estudo apontou que, em sua grande magnitude, as trabalhadoras tendem a responder com
momentos de choro, tristeza, ressentimento e magoa, além de rejeição do ambiente de
trabalho. Já os homens manifestam indignação e raiva, bem como o forte desejo de vingança.
Nesse contexto, é coerente afirmar que o assédio moral é uma conduta abusiva, que
consequentemente desencadeia uma série de transtornos mentais que contribuem
consideravelmente para saúde do trabalhador. Vale ressaltar que, na maioria das vezes o medo
que gera o silêncio da vítima, impedindo que esta denuncie tal violência. Diante deste quadro,
é importante ter-se a consciência, de que é preciso discutir sobre a temática proposta, com o
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aprimoramento de medidas efetivas que possam impedir a concretização deste fato e com a
conscientização da população acerca do tema, pois, tendo conhecimento de seus direitos é
mais fácil reivindicá-los. CONCLUSÃO: Trata-se, dessa forma, de um tema merecedor de
novas investigações, sendo necessário que os pesquisadores desenvolvam pesquisas no
cenário nacional e internacional para que se avance no debate e no levantamento das questões
referentes a tal prática, colaborando, assim, para a divulgação das informações aqui abordadas
e apresentando propostas para eliminação e prevenção de tal prática.
Descritores: Comportamento Social. Assédio não sexual. Trabalho.
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ATIVIDADE EDUCATIVA PARA GESTANTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Introdução: A atenção à saúde é uma necessidade da população bem como um direito de
todo cidadão. A multiplicação de saberes para a comunidade, no sentido de promover à saúde
e prevenir agravos é um dever do profissional, por isso a importância de realizar atividades
em unidades da Estratégia Saúde da Família. Nessa perspectiva, a educação em saúde é uma
importante ferramenta para que mais informações sejam perpetuadas e que cada vez mais
mulheres tenham acesso ao conhecimento e repassem o seu saber aos demais no ambiente que
essa esta inserida sensibilizando os seus próximos, aumentando os índices de mulheres que
realizam o pré-natal e têm consciência sobre a importância do mesmo. O parto e o nascimento
são vivenciados diferentemente para cada mulher, tornando-se algo intrínseco da natureza
feminina, os profissionais que atuam nessas ações educativas devem estabelecer uma conduta
de troca de conhecimento, tornando-a um sujeito ativo na sua saúde, criando um vínculo de
autoconfiança para experimentar a gestação, o parto e puerpério. O pré-natal é o momento
vigoroso de conhecimento, nesse período ocorrem mudanças físicas e psicológicas para o
parto e maternidade, propiciando a equipe multidisciplinar ampliar a percepção dos meios de
cuidar (RIOS, 2007). Nesse contexto, o estudo objetivou-se relatar a experiência do grupo
operativo de trabalho desenvolvido em uma USF com gestantes moradoras do território de
Mandacaru em João Pessoa, no período de agosto de 2013. Metodologia: Trata-se de um
relato de experiência, acerca das atividades realizadas no grupo operativo de trabalho da
Unidade de Saúde da Família Mandacaru VIII, no município de João Pessoa-PB,
denominado: gestantes, “Mãe Feliz”. O relato de experiência é uma ferramenta da pesquisa
descritiva que apresenta uma reflexão sobre uma ação ou um conjunto de ações que abordam
uma situação vivenciada no âmbito profissional ou da formação de interesse da comunidade
científica. Este relato foi elaborado a partir da participação de alunos de enfermagem do 5º
período da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, no 11º Encontro de Gestantes, “Mãe
Feliz”, na data 28.08.2013, durante o Módulo de Atenção à Saúde V sobre as experiências
exitosas no SUS. Juntamente com a equipe multiprofissional desenvolveram-se atividades e
dinâmicas educativas para as gestantes. A experiência referida se justifica por ter
oportunizado o aprofundamento dos conhecimentos na atenção à saúde e ampliado a
participação dos discentes no campo da saúde coletiva. Descrevendo a experiência: A
formação do Grupo de Gestantes, “Mãe Feliz” da Unidade de Saúde da Família Mandacaru
VIII, situada na Rua: Iaiá Paiva, 335 Mandacaru, João Pessoa-PB, surgiu a partir da
necessidade de garantir a informação de qualidade sobre temas condizentes ao período
gestacional e interação social para troca de saberes, uma vez que as usuárias participantes se
encontram em diferentes estágios da gestação. No dia 26 de setembro de 2012, houve o 1º
encontro do grupo, momento oportuno em que toda equipe de profissionais, médica,
enfermeira, dentista, psicóloga, alguns agentes comunitários de saúde, se mobilizaram para
acolher e envolver as gestantes na programação do encontro. Os encontros ocorrem desde
então, na última quarta-feira de cada mês as 8horas e 30minutos da manhã e apresenta
quantidade considerável entre 8 a 12 gestantes com faixa etária 24 e 30 anos, além da
participação de acompanhantes, geralmente familiares (irmã; filhos). A coordenação dos
encontros envolve equipe da USF e eventualmente acadêmicos da saúde, que compartilham
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seus conhecimentos interagindo com habilidades estratégicas de ensino, o que contribui para a
eficácia de suas ações em saúde, pois propicia uma maior compreensão e adesão às
orientações e recomendações. Cartões de visita são entregues as gestantes durante o
acolhimento, no início da reunião realizam a dinâmica de interação em seguida utilizam
vídeos educativos reproduzidos em data show (solicitado ao Distrito Sanitário IV) no espaço
físico da USF. A escolha do tema a ser abordado é feita pelas gestantes ou pela equipe
multiprofissional. Alguns dos temas já trabalhados foram: ser mãe; aleitamento materno;
alimentação na fase gestacional; parto humanizado; direitos e benefícios da gestante; mitos e
verdades durante a gestação; sexo durante a gravidez; método mãe canguru. Após a
apresentação do vídeo ocorre à explicitação do profissional e abertura para discussão do
grupo, ainda é oferecido um lanche e sorteio de brindes entre as gestantes. A assiduidade
satisfatória das gestantes neste grupo reflete a dedicação e persistência da equipe da USF
Mandacaru VIII em buscar transmitir informações relevantes e contribuir com o bem estar de
cada uma das usuárias, e que apesar das dificuldades do dia a dia da Unidade de saúde,
conseguem servir a demanda proposta, promover saúde e acolhimento digno as mulheres que
participaram e vêm participando dessa prática. Participamos do 11º Encontro de Gestantes,
“Mãe Feliz” realizado na última quarta-feira do mês de Agosto deste decorrente ano, com
quantitativo de 14 mulheres gestantes, bem como a presença de alguns familiares.
Inicialmente contribuímos na confecção do cartão de visita (figura 1) para ser entregue na
chegada, assim, criando elo entre estudantes e as usuárias. A partir da condução da enfermeira
realizamos a dinâmica de interação que promoveu o entrosamento dos envolvidos na
atividade, em seguida, nos reunimos em um espaço físico da unidade, para expor dois vídeos
com temáticas pertinentes a gestação, selecionamos as abordagens acerca do método mãe
canguru e sexo durante a gravidez. Os vídeos estimularam a discussão entre profissionais,
estudantes e gestantes, de modo que foi compartilhado saberes, e esclarecidas, as dúvidas
existentes entre as mesmas. Nos foi relatado que o tema sexo durante a gravidez era uma
dúvida constante entre elas, e a abordagem do mesmo proporcionou a elucidação dos
questionamentos freqüentes, como: O sexo magoará o bebê?, Que posições são aconselhadas
durante a gravidez?, Depois do bebê nascer, quando é que se pode ter relações sexuais?.
Durante a discussão ficou evidente que o bebê não sofrerá ou será magoado com o ato sexual.
Em relação às posições sexuais as imagens presentes no vídeo mostraram as mais adequadas.
E quer tenha tido um parto vaginal ou cesariana, o corpo necessita de tempo para curar.
Usualmente, cerca de 4 a 6 semanas depois do parto, poderá voltar a ter relações sexuais,
contudo, isto varia de mulher para mulher. Diante dessa perspectiva observamos neste grupo a
importância da agregação de experiências distintas, onde as gestantes atuam de forma ativa na
construção do conhecimento relevante a sua condição, almejando a Educação Permanente em
Saúde em que, o aprender e o ensinar devem se incorporados no cotidiano dos grupos
educativos implantados nas Unidades de Saúde. O sorteio de brindes, adquiridos por doações,
e o lanche é o momento final que proporciona descontração favorecendo um estímulo
adicional para que grávidas percebam sua importância na formação do Grupo “Mãe Feliz”.
Consideramos que a enfermagem atua em educação em saúde como elo para promoção da
saúde de cada paciente, proporcionando subsídios para que a equipe da Unidade de Saúde da
Família possa atuar permanentemente no processo de cuidar. Por essa razão o acadêmico de
enfermagem deve abranger conhecimentos a fim de considerar a individualidade,
humanização e respeito por cada envolvido nesse processo, pois este será um futuro
profissional com habilidades de facilitar nas tomadas de decisões. Enquanto enfermeiros em
formação, participar desse processo ativamente, nos possibilitou ampliar a visão no modo de
fazer saúde e vislumbrar perspectivas enquanto sujeitos transformadores e protagonistas no
cuidado ao usuário no contexto que ele esta inserido, em detrimento de tantas barreiras
existentes no cotidiano do território e dos serviços de saúde, não se permitindo fazer dessas
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dificuldades motivos para desistir e sim alçar voos em direção a suas ideologias.
Considerações finais: Ao considerar que na fase gestacional, a mulher, companheiro e
família passam por várias transformações em suas vidas, ocorrem mudanças corporais e
também às alterações emocionais, despertando a necessidade de adaptação aos novos papéis,
o que torna momento propício para o desenvolvimento de ações preventivas e de promoção à
saúde, realizadas por profissionais da atenção básica. A participação em grupos de gestantes
são maneiras de compreender e vivenciar os períodos de mudanças sociais, físicas e
sentimentais, pois busca reduzir ansiedades, dúvidas, medo, proporcionando outras formas de
enfrentamento para as novas situações nos diferentes meses gestacionais, contribuindo para
tornar a MATERNIDADE uma EXPERIÊNCIA consciente, gratificante e FELIZ. É
interessante que grupos operacionais com gestantes, como o grupo Mãe Feliz, seja
implementado em outras Unidades de Saúde do município de João Pessoa, haja vista a
importância do mesmo em proporcionar um espaço coletivo, onde há a exposição de
experiências e propagação de saberes, coordenado por equipes multiprofissionais capacitadas
e motivadas em seguir com a conscientização das usuárias sobre sua participação na
transformação da realidade atual, visando reduzir a mortalidade materna e infantil, ainda
alterar os números expressivos apresentados nos indicadores de óbitos neonatais. Logo, ao
receber atenção pré-natal, com as devidas singularidades, garantirá um parto com qualidade e
recém-nascido saudável.
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CUIDADOS PALIATIVOS E QUALIDADE DE VIDA:
O PAPEL DA ENFERMAGEM
Dulce Cristiane Pachêco dos Santos1
Marcio José Ferreira Coutinho²
Roberto Dias de Oliveira³
Introdução: Na atualidade o termo "cuidados paliativos“ é relacionado ao cuidado na
terminalidade da vida e, não está obrigatoriamente, associado ao tratamento medicamentoso.
Trata-se de um conjunto de práticas de cuidados diferenciados que visam o alivio da dor e de
outros sintomas destinados a pacientes fora de possibilidades terapêuticas de cura, que vê o
individuo na sua totalidade e respeita sua condição bio-psico-social-espiritiual tornando a sua
vida e a da sua família mais saudável, ou no mínimo, mais confortável, até o dia de sua morte
(OMS, 2006). Os cuidados paliativos surgiram como uma proposta de especialidade médica
na Inglaterra no ano de 1967 e na década seguinte alcançou os Estados Unidos e a França. Em
meados dos anos 80, iniciaram-se as praticas de cuidados paliativos no Brasil instituídos pelas
equipes multidisciplinares formadas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes
sociais, religiosos e psicólogos especializados em assistência paliativa (SAUNDERS, 1988;
MENEZES, 2004). A assistência prestada pela enfermagem, no que diz respeito a cuidados
paliativos, deve ser humanizada e integral levando em consideração o perfil social, espiritual,
biológico e emocional de cada individuo (PESSINI, 2004). Partindo deste pressuposto, este
estudo tem como objetivo analisar a produção cientifica, a cerca dos cuidados paliativos,
como uma perspectiva de melhoria na qualidade de vida do paciente, promovida pela
enfermagem, buscando resultados que possam contribuir para compreensão e implementação
desta modalidade de assistência, pois mesmo com o avanço das inúmeras tecnologias
utilizadas em busca da cura ou até mesmo para prolongar a vida, existem vários indivíduos
que ainda não tem acesso a essas técnicas avançadas e necessitam dos cuidados paliativos,
onde os enfermeiros assumem o papel principal do cuidar destes pacientes que não
apresentam chances de cura promovendo a boa morte. Metodologia: Trata-se de uma revisão
integrativa, a qual proporciona à busca, a avaliação e a síntese das evidencias do tema
investigado (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). O levantamento de dados foi realizado no site
da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), mediante os descritores: “cuidados paliativos”;
“cuidados paliativos and qualidade de vida”. Foram usados como critérios de inclusão: artigos
completos publicados no período de 2008 a 2012: em português; disponibilizados online e de
forma gratuita; com a temática limitada ao adulto e incluídos nas bases de dados Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de
Enfermagem (BDEnf). Resultados e discussão: Seguindo os critérios descritos acima foram
obtidas 19 publicações, das quais 09 foram excluídas por não abordarem o tema. A partir da
analise dos artigos, podemos identificar linhas de pensamento a respeito dos cuidados
paliativos na promoção da qualidade de vida. Avaliar a dor antes de prestar cuidados;
entender a espiritualidade dos pacientes e familiares para promover conforto adequado;
observar que a nutrição também pode ser um cuidado paliativo; usar a bioética dentro dos
cuidados paliativos; construir relações interpessoais entre enfermeiros e pacientes; abranger
os cuidados paliativos aos familiares; a integralidade da equipe multiprofissional. Quando se
fala de cuidados paliativos associa-se imediatamente ao controle da dor, já que esta é um dos
sintomas mais presentes em doenças que não responderam ao tratamento curativo. Mas para
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que a enfermagem possa sanar esse desconforto é preciso saber avaliar e entender que a dor
envolve a valorização do contexto em que esse fenômeno acontece, principalmente, sob os
aspectos biopsicossociais (MCCAFFERY, 1998). Muitos trabalhos sobre o manejo da dor têm
evidenciado que a dor é muitas vezes manejada inadequadamente pela dificuldade de se ouvir
queixa de dor do paciente (FAISINGER, 2008). Embora o homem esteja vivendo numa época
em que o desenvolvimento da tecnologia se evidencie em todas as áreas de conhecimento,
constata-se que as crenças e valores ligados à espiritualidade ou à religião se manifestam nos
indivíduos em diferentes momentos de nossas vidas. Nesse contexto, os pacientes precisam de
cuidados amplos que abranjam todas as possibilidades, inclusive aquelas que tangem à
espiritualidade (SILVA, 2004). Os significados, e o que caracteriza o cuidado especial pelo
enfermeiro, têm sido pontuados como eventos da prática de enfermagem que devem ser
definidos pela ótica dos enfermeiros, dos pacientes e da família em diferentes contextos
profissionais, especialmente nos cuidados paliativos (BENKO, 1996). Em cuidados
paliativos, a nutrição tem especial papel preventivo, possibilitando meios e vias de
alimentação, reduzindo os efeitos adversos provocados pelos tratamentos, retardando assim a
síndrome anorexia-caquexia e ressignificando o alimento. Em adição, auxilia no controle dos
sintomas, mantém a hidratação satisfatória, preserva o peso e as condições corporais
(ELLIOT, 2006; CARO, 2007; BACHMANN, 2001). A decisão de manter ou suspender a
alimentação e a hidratação de pacientes que estão em cuidados paliativos deve ser discutido
com a equipe multiprofissional, com o paciente e seus familiares (BACHMANN, 2001). Em
alguns casos, o próprio paciente decide não mais se alimentar, e essa postura deveria ser
respeitada, do ponto de vista moral e ético, pelo médico, considerando os princípios da
autonomia. Porém nem sempre essa decisão é acatada. Há situações em que a recusa
voluntária de alimento e água pelo paciente está relacionado com a intenção de apressar a
morte, em decorrência de depressão, que, se tratada pode reverter esse quadro (FARBER,
2006). Os cuidados paliativos também tratam de bioética, porquanto lidam com a dor, com a
perda, o sofrimento e a morte (ELLIOT, 2006; SILVA RCF, 2006; SILVA CHD, 2004;
SILVA MF, 2006). Nessa concepção, o paciente, ainda que sem possibilidade de cura ou em
fase terminal deve ser tratado com dignidade (ELLIOT, 2006; SILVA CHD, 2008;
FLORIANI, 2008). O novo cenário de avanço tecnológico, o aumento da expectativa de vida,
a integração entre perspectivas e a formação profissional mais humanizada, diferenciada,
pautada na ética, na biologia e no respeito à vida, buscam a dignidade humana e a qualidade
de vida, adequando ações que envolvem a vida e o viver (BOCCATO, 2007; GOLDIN, 2006;
FERRAI, 2005). Compreende-se comunicação interpessoal na área de saúde e em cuidados
paliativos como um processo complexo que envolve a percepção, a compreensão e a
transmissão de mensagens na interação entre pacientes e profissionais de saúde. É um
processo que possui duas dimensões: a verbal, que ocorre por meio da expressão de palavras
faladas ou escritas; e a não verbal, caracterizada pelo jeito e tom de voz com que as palavras
são ditas, por gestos que acompanham o discurso, por olhares e expressões faciais, pela
postura corporal, pela distância física que as pessoas mantêm umas das outras (SILVA MJP,
2008). É essencial para o cuidado do paciente que vivencia o processo de morrer que o
profissional de enfermagem perceba, compreenda e empregue adequadamente a comunicação
verbal e não verbal. Esta última faz-se primordial no contexto da terminalidade porque
permite à percepção e compreensão dos sentimentos, dúvidas e angustias do paciente, assim
como o entendimento e clarificação de gestos, expressões, olhares e linguagem simbólica,
típicos de quem está vivenciando a fase em que a cura de sua doença não é mais possível
(SILVA MJP, 2003). A enfermagem como executora do cuidado, deve valorizar a
humanização, levando em conta as diferenças culturais, crenças e valores e procurar adequar o
cuidado necessário ao bem-estar do paciente (SOUSA; GOMES; SANTOS 2009). Ressalta-se
ainda que, dentre os profissionais de saúde, o enfermeiro é aquele que está mais próximo,
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intricado, e é quem o paciente e a família procura quando necessitam de orientações e
esclarecimentos sobre o tratamento (PIMENTA; MOTA; CRUZ, 2007; MATSUDA, 2006).
De acordo com essa linha de pensamento, a família precisa sentir-se cuidada, visto que ao
sentir-se longe do seu cotidiano, de sua casa e de seus afazeres, sente-se fragilizada
necessitando também de cuidados. A equipe de enfermagem precisa estar atenta para perceber
as necessidades de cuidados dos familiares que acompanham o doente, procurando atender
também suas necessidades físicas, psíquicas, espirituais e sociais. Em cuidados paliativos,
uma característica fundamental é o trabalho em equipe multidisciplinar. A interdisciplinaridade é a troca e a interação de diferentes especialidades no interior de um mesmo trabalho e
em torno de um mesmo objetivo. Um trabalho interdisciplinar deve buscar uma visão unitária
do ser humano, sem apagar as características próprias de cada atuação, mas estabelecendo
entre as diferentes disciplinas um elo de tal maneira que estas se modifiquem entre si e
passem a depender umas das outras, criando conceitos novos e diferentes olhares na busca de
soluções para um determinado problema (VILELA; MENDES, 2003). Considerações finais:
O presente estudo contribuiu para que se entendesse que os cuidados paliativos estão além de
uma simples administração de medicamentos para se amenizar a dor, envolve atividades bem
mais complexas e que são desconsideradas pela enfermagem, achadas irrelevantes ou então
fora de sua competência profissional, esquecendo-se assim de que é preciso ter uma visão
holística do paciente e que qualquer fator que venha causar sofrimento a ele e que possa ser
amenizado, proporcionando-lhe uma melhor qualidade de vida, é considerado um cuidado
paliativo.
Descritores: Cuidados paliativos/Qualidade de vida.
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CUIDADOS PALIATIVOS: A ENFERMAGEM DIANTE DAS DOENÇAS SEM
POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS DE CURA
Ivanildo Galdino da Silva (relator)1
Bernardo Madruga Cavalcanti 2
Maria Alice Freire de Souza3
Mayara da Silva Castro4
Tayná Lima dos Santos5
Cristiani Garrido de Andrade6
INTRODUÇÃO: Os avanços tecnológicos ocorridos no século XX permitiu a manutenção
das funções vitais de pessoas gravemente enfermas à custa de medicamentos e técnicas
invasivas de alto custo. Tais fatos contribuem para o prolongamento da vida, não estando,
muitas vezes, com a qualidade considerada satisfatória para o paciente. Desse modo, destacase os cuidados paliativos como uma filosofia de cuidar do paciente com doenças ameaçadoras
a vida. A Organização Mundial de Saúde atualizou em 2002 a definição dos cuidados
paliativos como uma 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. Tais cuidados iniciaram-se na Inglaterra, em 1967, com a fundação do Saint
Christopher’s Hospices por Cicely Saunders (médica, enfermeira e assistente social) e
colaboradores, que tinha como meta o alívio da dor e sintomas decorrente da fase avançada de
uma doença incurável. Ressalta-se que esta filosofia abrange diversas estratégias, sendo elas:
farmacologia, espiritualidade, religiosidade, musicoterapia, comunicação, medidas de
conforto, dentre outras. Dessa forma, os profissionais de saúde necessitam dispor de
habilidades para tais cuidados, dentre eles se destacam os profissionais de enfermagem, por
estarem mais próximos ao leito do paciente. Ensinar a lidar com a morte é algo difícil,
diferente do aprendizado de um procedimento técnico, pois envolve aspectos subjetivos de
quem cuida. Desse modo, o papel do enfermeiro nos cuidados paliativos é de grande
importância para a qualidade de vida do cliente, seu desempenho vai além dos cuidados
físicos, sendo preciso que haja interação do profissional com os familiares e o paciente.
Diante do exposto, considerando a relevância dessa temática para os profissionais da área da
saúde, em essencial os de enfermagem, o estudo apresenta como questão norteadora: Qual a
caracterização da produção cientifica acerca dos cuidados paliativos na enfermagem? Dessa
forma o estudo proposto apresenta como objetivo: Caracterizar a produção cientifica acerca
dos cuidados paliativos na enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de
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natureza bibliográfica, que teve como fonte de dados publicações acerca da temática
disponibilizadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no período de 2010 a 2012. Para
atender aos objetivos do estudo os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados
foram: “cuidados paliativos and enfermagem”. Dessa forma, a população de estudo foi
composta de 35 publicações, dentre as quais 12 artigos fizeram parte da amostra, respeitando
os critérios de inclusão: artigos da língua portuguesa, que abordassem a temática referida e
que estivessem disponibilizados, na integra, nas bases de dados selecionadas para pesquisa,
no período acima mencionado. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: Os
resultados revelaram que no ano de 2011 houve um maior quantitativo de publicações,
totalizando 6 (50%) artigos, seguido pelo ano de 2012, com 4 (33%) artigos, e o ano de 2010,
com 2 (17%) artigos. No que diz respeito à situação dos pacientes em cuidados paliativos,
observa-se que há um grande interesse de pesquisas na área oncológica, com o total de 7
artigos (58%) relacionados a essa área. Em relação ao estudo feito com base nestes artigos,
contemplaram-se as categorias: Categoria I: “A comunicação do enfermeiro com o
doente/família”; Categoria II: “A dor física e psicológica” e Categoria III: “Os cuidados do
enfermeiro em cuidados paliativos”. No que concerne à Categoria I, os estudos referiram que
os laços construídos entre o profissional e o paciente/família ao proceder do tratamento são
fundamentais para que haja uma melhor aceitação de ambas as partes sobre o destino final do
paciente. A equipe de enfermagem deve respeitar a unicidade de cada paciente e a
singularidade de suas percepções. Assim, cabe ao enfermeiro, em conjunto com sua equipe,
proporcionar o bem-estar do doente e da família, promovendo um relacionamento interpessoal
efetivo. Diante desta situação, cabe ao profissional adquirir competências e habilidades
específicas, como a empatia, a sensibilidade e a humanização. Ressalta-se, então, que os
enfermeiros demonstram sentimentos positivos, reconhecendo a importância das ações de
enfermagem para oferecer uma assistência humanizada. No que diz respeito à Categoria II,
sabe-se que a dor é um dos sinais e sintomas que o paciente mais apresenta e relata em sua
terminalidade. Desse modo, o apoio psicológico assistencial por parte da enfermagem é de
extrema importância, visando diminuir a dor constante. Neste momento, a presença da família
é fundamental na atuação junto com a equipe multidisciplinar. Os estudos evidenciaram,
ainda, que é preciso ter o controle para o alívio do desconforto e sofrimento. A compreensão
adquirida através da pesquisa foi que o enfermeiro busca através do seu conhecimento,
amenizar ou sanar qualquer tipo de desconforto que o paciente e/ou a família apresente. O
cuidador deverá ser capacitado para a prestação dos mesmos. Quanto à Categoria III, os
estudos mencionaram que a compreensão do enfermeiro para os cuidados paliativos sofrem
certa carência devido à má informação dos profissionais acerca deste tema. Os enfermeiros
que lidam com este tipo de experiência costumam aplicar seus próprios métodos e não tem
uma técnica exata para ser aplicada a estes cuidados. Então compreende-se que, sendo o
envolvimento da família/cuidador um dos aspectos essenciais na prestação de cuidados à
pessoa em fase terminal, o cuidador deverá ser capacitado para a prestação dos mesmos, algo
que não se tem verificado, visto que os estudos analisados referem um déficit nesta área.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir do estudo proposto foi possível observar que a
assistência de enfermagem a pessoas sem possibilidades terapêuticas de cura é permeada por
desafios que requerem investigações e pesquisa para um bom prognóstico a fim de subsidiar
critérios e estratégias na atuação da equipe de enfermagem em procedimentos para esta
clientela. Pode-se concluir com base nas pesquisas que apesar da relevância do tema no
âmbito da saúde, ainda são incipientes as publicações acerca da referida temática. Observa-se
que há uma carência na temática proposta aos profissionais de enfermagem, que, por estarem
mais próximos do paciente em processo de cuidados, deveriam ter uma maior oportunidade
em cursos de qualificação.
Descritores: Cuidados Paliativos. Enfermagem. Saúde.
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MEDIDAS PREVENTIVAS DO PÉ DIABÉTICO
Andreza Soares Ferreira Alves1
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Roberto Dias de Oliveira4
Introdução: A diabetes mellitus é uma doença crônica de origem metabólica caracterizada
pelos altos níveis de glicose no sangue, decorrente de distúrbios na produção e/ou ação da
insulina (VEDOLIN et al., 2003). Os fatores de risco associados ao diabetes mellitus são:
hábito de fumar, colesterol elevado, excesso de peso, ingestão elevada de álcool, hipertensão
arterial e sedentarismo, os quais podem ser atenuados através de mudanças no estilo de vida
(YUSUF et al., 2001). Estudos recentes mostram aumento do número de portadores da
doença, devido o envelhecimento populacional, o avanço terapêutico e o modo de vida
inadequado. Estima-se que em 2025 existirão 11 milhões de diabéticos no Brasil
(ALBUQUERQUE; PIMAZONI, 2007). O diabetes, quando não controlado, pode acarretar
várias complicações, incluindo o pé diabético, uma complicação crônica marcada por
infecção, ulceração ou comprometimento tecidual, associada com alterações neurológicas e
vasculares periféricas (CABRAL; SANTOS, 2003). No diabetes os membros inferiores são as
regiões mais vulneráveis dos indivíduos, com isso, surgi à necessidade de cuidados
específicos nesta região, tal apreensão é evidenciada pelas taxas de suscetibilidade de
desenvolvimento de ulcera nos pés do paciente diabético no decorrer da vida, 10% dos
pacientes (PEDROSA et al., 1998). Essa suscetibilidade dá-se pela neuropatia periférica, que
acometem de 80 a 90% dos casos, bem como doença vascular periférica e deformidades
(BOULTON, 2004). Estudos recentes apontam que 2% a 3% dos pacientes com diabetes
mellitus podem desenvolver ulceras nos membros inferiores anualmente (ROSIVAL, 2003),
usando essa estimativa como base, pode-se dizer que as ulceras são complicações frequentes
na vida do diabético, que, associada à falta de cuidado, pode resultar em amputações nos
membros inferiores. Um quarto dos casos de amputação de membros inferiores de diabéticos
nos pais resulta de ulcera infectada (BRASIL, 2001). A diabetes mellitus poder apresentar
outras complicações, tais como: neuropatia, nefropatia, retinopatia e doenças vasculares
(BRASIL, 2006), entre essas a neuropatia e as doenças vasculares são as principais
complicações que produzem alterações na sensibilidade, deformidade, bolhas, rachaduras e
outro danos aos pés (GAMBA, 1998). A incidência das ulceras nas regiões plantares é bem
definida, ocorrendo em 30% no grande artelho, 22% na cabeça do primeiro metatarso, 13% no
dorso dos dedos, 10% na região plantar de outros dedos e 1% no calcanhar (IRION, 2005).
Tendo em vista as alterações que o aparecimento do pé diabético pode provocar no indivíduo
e as ações educativas/curativas inerentes à enfermagem, o presente estudo teve como objetivo
descrever a qualidade de vida do paciente portador de pé diabético e elencar os principais
cuidados presentes na literatura. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa, a qual
proporciona à busca, a avaliação crítica e a síntese das evidencias do tema investigado
(WHITTEMORE; KNAFL, 2005). O levantamento dos dados foi realizado no site da
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), mediante descritores: “Pé Diabético”; “Pé Diabético and
Qualidade de Vida”; “Diabetes Mellitus”. Na busca dos dados necessários para a pesquisa,
foram usados critérios de filtragem que contemplaram como base de dados: Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de dados de enfermagem
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(BDEnf). Para os dados foram usados critérios de admissão: artigos publicados no período de
2008 a 2012, no idioma português, limitado ao adulto, que contassem no título assuntos
relativo ao pé diabético e com texto online completo disponibilizado de forma gratuita.
Seguindo estes critérios foram obtidas 21 publicações, das quais 5 foram excluídas por não
abrangerem o assunto. Dos 16 estudos incluídos, 13 são da Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 3 da Base de dados de enfermagem (BDEnf). A
coleta de dados ocorreu no mês de outubro de 2013. Analise e discussão dos resultados:
Cerca de 81,25% dos artigos foram extraídos do banco de dados da Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e que em 2009 e 2010 foram os
anos com maior circulação de assunto inerente a complicação do pé diabético, representando
62,5% dos artigos coletados. Em seguida os artigos foram agrupados em dois temas
principais, o temas “A” - As medidas preventivas do pé diabético e tema “B” - Qualidade de
vida do diabético portador de pé diabético. Depois de analisar os artigos sobre o tema “A”, foi
constatado que ele ainda é pouco abordado, sendo que dos dezesseis artigos angariados, só um
contempla os cuidados prático com o pé diabético. Na pratica os cuidados essências na
prevenção do pé diabético são de baixo custo, de execução diária e que em sua pluralidade já
eram desempenhadas no cotidiano, porem neste contexto da vida serão efetuado de forma
mais rigorosa. Exemplo disso, é a higiene pessoal diária durante o banho e o corte das unhas,
no entanto, se tratando de portador de diabetes mellitus esse cuidado sofrerão alguns ajustes.
Em relação à higiene pessoal o paciente deve, prioritariamente, enxugar as extremidades,
inclusive o espaço interdigital, a fim de evitar infecções fúngicas, além de hidratar
adequadamente os pés. Com relação às unhas, o corte deve ser em forma de retângulo e
regular, evitando assim lesões. Além desses cuidados simples, outros são necessários, tais
como: uso de meias, calçados adequados (calçado fechado, tamanho adequado, confeccionado
em couro macio ou algodão), não andar descalço e examinar diariamente os pés com ajudar
de um espelho, atentando-se à presença de calos, fissuras e ulceras (MARTIN; RODRIGUES;
CESARINO, 2007; OCHOA; KATTIA, 2005). As pesquisas atuais em relação ao tema “A”
apontam para exploração da abordagem educativa como dever dos profissionais de saúde,
uma vez que a educação faz parte da assistência em qualquer nível de cuidado. Essa
abordagem tem como foco o esclarecimento do paciente, o que refletirá numa melhor
qualidade de vida, porem o que verificamos no resultado desse estudo, é que 59% do
entrevistado desconheciam o autocuidado com os membros inferiores (MORAIS, 2009).
Outros estudos enfatizam a precisão dos profissionais de saúde realizarem avaliação dos pés
dos pacientes atendidos, o que estimularia o autocuidado e um adequado controle glicêmico
(FRYKBERG, 2002; DOUPIS; VEVES, 2008). Diferente do tema “A”, o tema “B” já tem
maior proporção de estudo, principalmente quando se refere às ulceras nos pacientes
diabéticos. O que acarretam problemas psicossociais, pois vivemos em uma sociedade em que
a independência é apreciada, com isso, os pacientes com feridas crônicas tem habitualmente
sensações de medo, desgosto, frustação e impotência, o que provoca desordem emocional,
duvidas e reações inesperadas (SALOME, 2010; ESPÓSITO, 2007), com isso, a qualidade de
vida do paciente sofre um grande impacto. Novos estudos têm revelado que pacientes com
diabetes e úlceras nos pés são mais deprimidos e com qualidade de vida prejudicada do que
aqueles que não apresentam complicações decorrentes da doença, esse desânimo pode estar
relacionado com a incapacidade de realizar atividade simples e diária (GOODRIDGE;
TREPMAN; EMBIL, 2005; VEDHARA et al.,2010). Essa incapacidade pode produzir um
estado de depressão, que é uma confusão mental que comprometer ação física e psicológica
do paciente, causando danos nas áreas pessoais e familiares, dados recente estimam que 10 a
20% dos pacientes com agravo clinico apresentam sintomas depressivos, entre estes 5%
desenvolver depressão grave (MUSSELMA et al., 1996). O pé diabético ainda pode gerar
repercussão social e econômica, que podem ocasionar a amputação do membro afetado,

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

42

incapacidade motora e alto custo no caso do tratamento e controle de suas complexidades
(SALOMÉ; BLANES; FERREIRA, 2011). Estudo realizado em conjunto hospitalar em
Sorocaba, São Paulo, encontram variações de R$ 211,16 a R$ 7.164,00 no preço de
internação do paciente com pé diabético ao dia, o estudo considerou a tabela do Sistema de
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) (MILMAN et al.,2001).
Outra complicação discutida nos artigos é a amputação decorrente do pé diabético, que
corresponde a cera de 40 a 60% das amputações não traumáticas (BRASIL, 2001), porem
esses números poderiam ser mais baixo, já que pesquisa demonstram que 44 a 85% dessas
amputações são evitáveis com simples cuidado de baixa custo, entre este pode-se enfatizar a
abordagens educativas empregada na educação dos pacientes, já que dados confirmam que é
possível reduzir em 50% as amputações (PEDROSA, 2002; SALOME, 2010). Desse modo as
amputações são consideradas como grave problema de saúde pública, pois causa a internação
hospitalar por um longo tempo, o que predispõem aquisição de infecção hospitalar e óbito
devido à infecção, além dos danos acima citado, pode-se incluir o dano imagem, autoestima,
família, sociedade e aos cofres públicos (BRASILEIRO et al., 2005; GAMBA, 1998).
Considerações finais: Através das discussões e analise dos resultados do presente estudo é
possível concluir que, o cuidado com os pés de pacientes portadores de diabetes demanda
diversas ações que só podem ser colocadas em prática diante da colaboração não só do
profissional de saúde, mas principalmente do paciente. Diante de tantas ações preventivas
destaca-se a educação em saúde que possibilita a sensibilização efetiva dos indivíduos para a
prática do autocuidado e possui baixo custo, sendo considerado o melhor meio para evitar o
aparecimento do pé diabético. É também de suma importância a realização do exame físico
completo por parte dos profissionais de saúde, principalmente os da enfermagem, para
averiguar a real integridade dos membros do paciente diabético e detectar mínimas alterações,
fornecendo subsídios para uma intervenção oportuna.
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PARTO HUMANIZADO: REVISÃO INTEGRATIVA
Elisama Naara Soares Moreira1
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Introdução: Historicamente, o processo de parir era visto como um evento natural,
vivenciado por mulheres, desvinculada da prática médico- cirúrgica, sendo a dor de parir
considerado um castigo divino. No decorrer dos séculos o parto vem sofrendo mudanças na
sua história. Deixou de ser realizado nas residências das gestantes e passou a ser hospitalar,
acarretando consequências negativas. O médico assumiu toda responsabilidade do processo
de parir e as parturientes passaram a ser submissas a seu conhecimento soberano. Antes as
parturientes eram assistidas por parteiras ou mulheres de sua confiança, hoje ficam distantes
de seus familiares muitas vezes sem nenhum apoio. Elas perderam a confiança na sua
capacidade de parir. O processo natural e fisiológico do parto não é mais considerado seguro,
passou a ser visto como patológico. Essa mentalidade veio acompanhada da cultura do parto
hospitalar. Onde acham que precisam de um médico e de tecnologias avançadas e recursos
invasivos para realizar um parto seguro. No final da década de 1980, houve no Brasil um
movimento com grandes debates que consequentemente influenciaram a gestão pública de
saúde a mudar e melhorar as ações obstétricas no país. Entre elas houve a diminuição ao parto
cesáreo pago pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A preocupação com o parto humanizado
vem ganhando novos olhares na atualidade. Ela permiti que a mulher participe ativamente das
escolhas que envolvam seu parto. Com isso elas passam a ter mais confiança e segurança
durante o processo parturitivo. Para ancorar a humanização na maternidade foi sancionada a
Lei nº. 11.108, que preconiza a presença de um acompanhante junto à parturiente durante toda
a transição do parto. O Ministério da Saúde implementou políticas que encorajam o parto
natural, além de garantir o direito de acompanhante a continuidade do cuidado da parturiente
durante todo o processo do parto. Com isso, procura- se desfazer a crença já enraizada na
grande maioria das mulheres de que parto seguro é o parto com intervenções seguras. A alta
taxa de mulheres que optam pelo parto cesáreo é alarmante e constitui um motivo de
complicações no parto, como por exemplo, hemorragias, infecções e complicações
anestésicas. Esses fatores aumentam ainda mais o índice de morte materna além de aumentar
os riscos para a criança. Todas essas complicações podem ser evitadas se as mulheres que irão
parir forem devidamente orientadas a respeito da opção humanizada de dar a luz. O parto
humanizado é o atendimento onde a mulher é a protagonista, fundamentado na medicina
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baseada em evidências e no respeito a essa mulher e suas vontades. A equipe de saúde tem
grande importância na implantação e divulgação do pato humanizado como opção da mulher,
já que são mediadores desse processo. A autonomia no parir humanizado é um valor que
implica a busca da democratização nas relações entre profissionais e pacientes como, do
compartilhamento de saberes, respeito e valorização das singularidades, maior
responsabilidade e participação dos cidadãos e valorização da subjetividade e, acima de tudo,
ética e solidariedade. Humanizar a atenção em saúde é aprender a dividir conhecimento e
reconhecer direitos. Por isso, deve- se articular muitos campos de saberes necessários no
cuidado integral à mulher. A equipe de saúde tem dever de asseguras as parturientes todos os
seus direito em todas as etapas da gestação e principalmente no momento do parto. Com base
em tal entendimento, considerando a relevância do fenômeno em questão, é imprescindível a
necessidade de se investigar acerca desta temática. Frente ao exposto, o referido estudo teve
como objetivo: verificar a contribuição da produção científica acerca das do parto
humanizado, em periódicos online, no período de 2010 a setembro de 2013. Metodologia:
Trata-se de um estudo de revisão integrativa, que teve como fonte de dados publicações
disponibilizadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através da base de dados da
Literatura Latino Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e
BDENF (Base de dados de Enfermagem), utilizando-se, para tanto, os Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS): “parto humanizado”. Dessa forma, a população de estudo foi
composta por 45 publicações, dentre as quais 35 artigos fizeram parte da amostra, respeitando
os seguintes critérios de inclusão: artigos da língua portuguesa, publicados no período de
2010 a setembro de 2013, que abordassem a temática referida e que estivessem
disponibilizados na integra, gratuitamente e online, nas bases de dados selecionadas para
pesquisa. Vale ressaltar que a coleta dos dados foi realizada no mês de outubro de 2013.
Análise dos dados e discussão dos resultados: Os resultados revelaram que no ano de 2011
foi onde houve maior numero de publicações com 15 (43%) artigos, em 2010 evidenciou-se 9
(25%) artigos e 2012 com 11 artigos (32%). Quanto a modalidade dos estudos contemplados,
observou-se 29(83%) artigos originais, 6 (17%) artigos de revisão. Desse modo, o
conhecimento produzido pela literatura investigada, foi sintetizado em duas categorias
temáticas: Categoria I – “Equipe Multiprofissional na Assistência do Parto Humanizado “ e
Categoria II – “ Estratégias utilizadas para o parto humanizado”. No que diz respeito à
Categoria I- os estudos referiram que os profissionais qualificados para prestar assistência ao
parto humanizado são médicos e enfermeiros, além destes especialistas em obstetrícia,
obstetrizes, técnicos de enfermagem, assistente social, nutricionista, psicólogos,
fisioterapeutas ormando a equipe multiprofissional e em algumas instituições e casas de parto
a presença de doulas. O Ministério da Saúde define as doulas como sendo uma mulher, que
orienta e assiste a nova mãe no momento do nascimento e nos cuidados com o bebê. A
humanização da assistência ao nascimento requer atitude ética e solidária por parte dos
profissionais de saúde, organização da instituição de modo a criar um ambiente acolhedor e a
adoção de condutas hospitalares que rompam com o tradicional isolamento imposto à mulher,
além de medidas e procedimentos sabidamente benéficos para o acompanhamento do parto e
do nascimento, evitando práticas intervencionistas desnecessárias. No que diz respeito à
interação entre clientela e profissionais de saúde, notou-se que é preocupação da maioria
realizar um atendimento acolhedor e humano, embora tenham sido observadas situações que
os profissionais apresentam comportamentos grosseiros e tratamento desumano, os quais se
confrontam com os princípios da humanização. O termo humanizar nos remete a uma
assistência que valorize a qualidade do cuidado do ponto de vista técnico, associado ao
respeito dos direitos do paciente, de sua subjetividade e referências culturais, como também a
valorização do profissional e do diálogo intra e interequipes, assistência ao nascimento
implica em mudanças de atitudes e de rotinas no intuito de tornar esse momento o menos
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medicalizado possível, por meio do uso de práticas assistenciais que garantam a integridade
física e psíquica deste ser frágil e requerente de cuidados, levando em consideração o
processo de mudanças na busca da homeostasia da vida extra-uterina. A proposta de
humanização da atenção ao parto sofre influência direta do modelo organizacional e da
missão institucional, da aderência e do envolvimento dos gestores na proposta, da capacitação
e sensibilidade dos profissionais. Vale destacar que a presença da equipe de enfermagem é de
suma importância nesse momento em que a mulher se torna mãe proporcionando mais
segurança e liberdade para a mulher solicitar ajuda, sempre que necessário. As enfermeiras
assistem as mulheres com qualidade e de forma humanizada, atuando com competência,
demonstrando o saber-fazer técnico e a tomada de decisão para a garantia do bem estar da
mãe e de seu filho. A enfermagem obstétrica, por sua vez, tem apoiado com ênfase a
implantação de formas de assistência menos intervencionistas na assistência ao parto, seja
com a criação de casas de parto, seja com investimentos dentro de hospitais, seja para a
criação de áreas físicas e para o treinamento da equipe de saúde com tal meta. O enfermeiro
obstetra passou a ter importância relevante no empenho para a redução de intervenções na
assistência ao parto. Sendo assim, se faz necessário que os profissionais envolvidos na
assistência estejam aptos para prestar o cuidado a futura mãe, considerando todos os padrões,
físicos e emocionais envolvidos naquele momento. Quanto à Categoria II- os estudos apontam
que para a mulher em trabalho de parto, o ambiente hospitalar geralmente é um lugar
desconhecido e amedrontador. Constantes são as discussões acerca de como humanizar o
parto, bem como diferentes são os pontos de vista. Um cuidado que busca ser caracterizado
como humanizado deve corresponder a busca do conforto físico, psíquico e espiritual do
paciente, junto a família e equipe.Os profissionais envolvidos devem estar atentos a
implementação das ações que são preconizadas pela política de humanização, entre as quais
estão permitir presença do acompanhante e o envolvimento da família no processo de
parturição, respeitar a privacidade da mulher, realizar procedimentos seguros e evitar práticas
intervencionistas desnecessárias, favorecendo o transcurso natural do parto, além de orientar e
informar a mulher visando a sua autonomia em relação às condutas e procedimentos. As
orientações fornecidas no momento do parto são consideradas benéficas para realização de
um parto humanizado e representativas do cuidado contribuindo para a progressão do parto.
Durante o procedimento é necessário que se fale em uma linguagem acessível sobre as
técnicas, rotinas hospitalares, explicando posições mais confortáveis para o processo de parto
e nascimento, mostrar formas eficientes de respiração e propor medidas naturais que possam
aliviar as dores, como banhos, massagens nas costas, exercícios na bola, relaxamento,
exercícios respiratórios e ao segurar na mão da parturiente, oferecendo confiança e carinho,
promovendo autoconfiança, ajudando a auto-estima da mulher, fazendo a acreditar na sua
capacidade. É necessário reduzir o máximo possível a ansiedade da mulher no trabalho de
parto, a fim de que possa ser aliviada a tensão e o medo de elementos que interferem no
processo natural do parto. Considerações finais: Neste contexto a partir da descoberta das
particularidades da futura mãe é que a assistência pode ser planejada e construída, sempre
com a finalidade de cuidar de maneira integral. No modelo de humanização do parto, os
trabalhadores devem estar preparados para acolher a gestante, seu companheiro e família,
respeitando todos os significados desse momento, esclarecendo as dúvidas e transmitindo
segurança à mulher. Desde modo, constata-se que ajudar a mulher neste momento tão
importante que ela vivência, deve ser tratada de maneira holística e tendo uma equipe que
planeje de forma qualificada as intervenções para que o parto aconteça de atendendo os
resultados esperados.
DESCRITORES: Gestantes. Parto Humanizado. Enfermagem
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Introdução: O câncer não é uma doença nova o fato de ter detectado em múmias egípcias
comprova que esta já afetava a mulher há mais de 3 mil anos antes de Cristo. O câncer
atualmente é o nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem um poder
desordenado de crescimento das células e tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos. Hoje o
segundo tipo mais frequente no mundo é o câncer de mama e o mais comum na população
feminina. Os fatores de risco para o câncer de mama são: menarca precoce, nuliparidade,
idade da primeira gestação a termo acima dos 30 anos, uso de anticoncepcionais orais,
menopausa tardia e terapia de reposição hormonal. Com o avanço na busca de um tratamento
precoce do câncer, várias mulheres já vivem por mais tempo mesmo depois do diagnóstico. O
índice revela ainda que aproximadamente 65% das mulheres diagnosticadas poderão viver
pelo menos cinco anos após o diagnóstico. Dentre as modalidades terapêuticas disponíveis
para o câncer de mama, atualmente utilizam-se prioritariamente a cirúrgica, a radioterapia
para o tratamento loco-regional, a hormonioterapia e a quimioterapia para o tratamento
sistêmico. A partir do estadiamento clínico e do tipo histológico, indica-se o tipo de cirurgia,
podendo ser conservadora, ressecção de um segmento da mama com retirada dos gânglios
axilares ou linfonodo sentinela, ou não-conservadora, a conhecida mastectomia, que
representa um procedimento excessivamente mutilante, o que levam muitas mulheres ficarem
abaladas emocionalmente por interferir na sua sexualidade e seu psicológico. É responsável
por várias modificações vividas pelas pacientes que necessitam passar por esse procedimento,
pois o mesmo é um processo cirúrgico agressivo, acompanhado de consequências
extremamente traumáticas para a vida e saúde da mulher como um todo. Assim, é necessário
que a mulher prestes a realizar a mastectomia tenha um acompanhamento de qualidade antes e
após o procedimento. É importante salientar que além das consequências emocionais, a
mastectomia também pode causar complicações físicas, tais como infecções, hematomas,
edema mamário, bursite, linfedema, atrofia de pele, trombose venosa, complicações
respiratórias e alterações posturais. Cerca de 80% das mulheres com neoplasia mamária
apresentam problema emocional, que engloba a autoestima, pelo fato de sua aparência estar
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sofrendo modificações, como também a falta de perspectiva para o futuro e dificuldades
sexuais. Portanto, com a remoção radical de todo tecido mamário a paciente precisa de uma
abordagem terapêutica voltada para seu bem estar e a prolongação de vida, esta condição
demanda cuidados e atenção especial de toda a equipe, principalmente da enfermagem que
tem um contato direto com a mulher mastectomizada. Atualmente a terminologia de
qualidade de vida tem uma ampla diversidade. A Organização Mundial de Saúde (OMS)
define qualidade de vida como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto
da cultura e do sistema de valores em que vive e em relação aos seus objetivos, expectativas,
padrões e preocupações, estando relacionada a elementos que a sociedade considera como
padrão de conforto e bem-estar, variando com a época, valores, espaços e história. No âmbito
do diagnóstico de câncer de mama a qualidade de vida da mulher pode ter uma dinâmica
própria, dependendo do estado econômico, físico, psicológico, e espiritual. Para reestruturar
novamente um equilíbrio adequado em todos os aspectos da saúde é preciso medidas
preventivas durante seu tratamento oncológico. Com isso a enfermagem tem um papel
fundamental de fazer a captação desses casos, promover educação em saúde, manter a
paciente orientada da sua doença pra obter um bom acompanhamento. Mediante o exposto e
considerando a relevância dessa temática para prática assistencial dos profissionais da Saúde,
este estudo tem como objetivo caracterizar a produção científica acerca das alterações na
qualidade de vida das mulheres submetidas à matectomia. Metodologia: Trata-se de uma
revisão integrativa. As fontes de dados foram as publicações acerca da qualidade de vida da
mulher mastectomizada, por meio de busca eletrônica na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS),
na base de dados da Literatura Latino Americana e do Caribe de Informação em Ciências da
Saúde (LILACS) e na Biblioteca Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para
viabilizar a coleta de dados, foram utilizados como descritores: “Mastectomia and Qualidade
de vida”; “Câncer de mama and Qualidade de vida”. Para eleger a amostra, foram
estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: artigos que abordassem a temática, na língua
portuguesa, disponibilizados na íntegra na base de dados selecionada para a pesquisa, no
período de 2009 a setembro de 2013. Resultados e discussão: Os resultados revelaram que
existem vários instrumentos para a avaliação da Qualidade de Vida (QV). Foi possível
identificar ainda algumas pesquisas acerca da avaliação de bem-estar físico, psicológico e
social em pacientes com câncer de mama em estágios diferentes podendo estes ser úteis no
desenvolvimento de comportamentos saudáveis para melhor assimilação e adaptação com a
patologia, uma vez que, estas pacientes vivenciam variados problemas físicos durante as
atividades diárias, emocionais, até mesmo sociais e nas relações familiares, devido à própria
doença e seus tratamentos: cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia. Autores
ressaltam alguns fatores associados aos agravos a saúde da paciente após ablação de um órgão
como a mama, que são: a idade ao diagnóstico, sintomas climatérios, relacionamento
conjugal, sexualidade, imagem corporal, e humor. Assim, observa-se que diversos segmentos
da vida feminina sofrem consideráveis alterações, os efeitos apresentados desta terapêutica
revelam grande impacto psicológico e percepções prejudicadas em relação a vida sexual,
ainda fica perceptível a depressão, o medo da recidiva, o desconforto físico, a redução das
atividades e o distúrbio do sono. Verifica-se que mulheres mastectomizadas geram reações
adaptativas e enfrentamento com alterações comportamentais, neste momento a família se
destaca como suporte social da pessoa acometida nas diferentes formas de enfretamento,
portanto, diante da melhora do tempo de sobrevida das pacientes sobreviventes e dos avanços
no tratamento do câncer, precisa-se produzir melhorias no cuidado dos muitos aspectos da
qualidade de vida que ainda se encontram prejudicados, com enfoque na inserção da família
durante o processo de tratamento. Constata-se que um trabalho em conjunto de equipe
multidisciplinar é de fundamental importância, principalmente a prática da enfermagem em
Oncologia que presta cuidado integral e oferece assistência a pacientes submetidas à cirurgia
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não conservadora da mama, pois estão passando por um processo de doença e apresentam
suas necessidades humanas básicas alteradas, além de envolver a família no processo
terapêutico, proporciona suporte psicossocial e promove conforto e cuidado de forma
holística, individualizada e humanizada. Essa assistência requer tanto o cuidado físico, quanto
o emocional e cultural da mulher, almejando, assim, intervir na ansiedade apresentada por
elas oferecendo-lhes segurança. Por meio de orientações e informações deve-se preparar as
pacientes para o entendimento do tratamento, como será realizada a cirurgia, os cuidados após
a cirurgia e as diferentes etapas de recuperação. Para embasamento de suas ações o
enfermeiro dispõe da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), como uma
metodologia científica que organiza o cuidado de pacientes mastectomizadas, melhorando,
assim, a qualidade da assistência prestada. Na implementação desse processo, muitos
diagnósticos de enfermagem podem ser estabelecidos, tais como a ansiedade, distúrbio na
autoimagem corporal, intolerância à atividade, risco de baixa autoestima situacional, risco de
integridade da pele prejudicada. A implementação das intervenções de enfermagem,
possibilita um atendimento mais eficiente das necessidades das pacientes e proporciona
melhores condições para suportar as situações vivenciadas durante o processo saúde-doença,
buscando a participação ativa da mulher mastectomizada e de seus familiares no processo de
recuperação e reabilitação. Considerações finais: O acompanhamento prestado por uma
assistência qualitativa em oncologia às mulheres submetidas a mastectomia é essencial no
processo de recuperação e readaptação física, emocional e social, pois vivenciar uma situação
de agravos à saúde necessita de intervenções multiprofissionais que possam ajudar a reduzir o
impacto negativo do tratamento na qualidade de vida, devendo ser designadas e integradas nas
rotinas de prática clínica. A equipe de enfermagem pode atuar diretamente ajudando no
enfretamento dessas pacientes, ao proporcionar um atendimento humanizado e eficiente
diante das necessidades que surgem no dia a dia, na busca pela manutenção da qualidade de
vida e bem estar.
DESCRITORES: Mastectomia. Câncer de mama. Enfermagem
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SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS PORTADORES
DE DISTÚRBIOS DO CRESCIMENTO
Katryna Estephany de Brito Lima Jinkings1
Claudia Maria de Souza2
Introdução: Dentro do corpo existem glândulas endócrinas que secretam hormônios que são
liberados na circulação e exercem efeitos sobre outras células do corpo transmitindo sinais
específicos; os hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas controlam o crescimento,
puberdade, reprodução e o metabolismo. Dentre essas glândulas destaca-se a hipófise que
secreta o hormônio GH que é responsável pelo crescimento de quase todas as células e tecidos
do corpo. Sendo assim, a deficiência ou excesso desse hormônio causa distúrbios, que podem
se manifestar em graus variados e ter muitas causas diferentes. O objetivo deste trabalho é
demonstrar as patologias causadas pelo distúrbio do crescimento como também dissernir
sobre a saúde e qualidade de vida dos portadores. Metodologia: Trata-se de um estudo de
revisão integrativa da literatura, no qual foram utilizados como critérios de inclusão, os
artigos encontrados na base de dados SCIELO e LILACS, em língua portuguesa e
apresentados na íntegra. Resultados: As anormalidades na secreção do hormônio do
crescimento são o nanismo, o gigantismo e a acromegalia. O nanismo decorre da deficiência
do hormônio do crescimento durante a infância causando um atraso do crescimento, tem casos
que anões hipofisiários não passam pela puberdade e não secretam quantidades suficientes de
hormônios gonadotrópicos, porém tem deles que a deficiência é apenas do hormônio do
crescimento e apresentam maturação sexual e inclusive se reproduzem. O gigantismo é
causado pela presença de tumores benignos na região da hipófise anterior, e por isso as
células da glândula hipofisiária produtoras do hormônio produzem grande quantidade do
mesmo ocasionando crescimento de todos os tecidos corporais, inclusive os ossos que as
epífises não se tenham fundido, no caso de crianças e adolescentes, levando a um crescimento
acelerado. A acromegalia ocorre quando o tumor na região da hipófise anterior acontece após
a adolescência, ou seja, quando as epífises dos ossos já se fecharam, e não tendo como a
pessoa crescer, seus tecidos moles e ossos podem aumentar a espessura, e as vertebras podem
sofrer alterações ocasionando o aparecimento de corcunda. Considerações finais: Os
distúrbios do crescimento afetam a qualidade de vida dos portadores, no caso do nanismo eles
possuem capacidade intelectual como a de pessoas comuns, o que dificulta é a baixa estatura
ocasionando preconceito e dificuldade de encontrar empregos, relacionamentos amorosos,
dificuldades de acesso a bens públicos, como telefones, banheiros e etc. Alguns anões
desenvolvem hipertermia, compressão dos órgãos pela estrutura óssea e o não
desenvolvimento sexual. O profissional de saúde pode ajudar essas pessoas a ter uma
qualidade de vida melhor, mostrando a população que são pessoas de mesma capacidade
intelectual porém com baixa estatura. Já a qualidade de vida do portador do gigantismo é
afetada, pois além dos sintomas que são: dores de cabeça, mãos e pés exageradamente
grandes dificultando a compra de calçados, dificuldades na visão e etc, se torna difícil viver
na sociedade tendo a estatura bem
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superior em relação a pessoas com estatura normal, o profissional de saúde tem um papel
importante na vida dos portadores de gigantismo e acromegalia, pois existe uma cirurgia que
retira o tumor da hipófise, e também os medicamentos para tornar o tratamento mais eficaz,
além do apoio e conscientização da população em relação aos portadores. De igual modo os
portadores de acromegalia precisam contar com a ajuda dos profissionais de saúde para
garantir uma melhor qualidade de vida.
Descritores: Distúrbios do Crescimento. Qualidade de Vida. Saúde.
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FARMÁCIA
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LEVANTAMENTO DE ESTUDOS SOBRE ERROS DE
PRESCRIÇÕES MÉDICAS NO ÂMBITO HOSPITALAR
Evander de Lima Vitorino1
Pedro Aquino de Araújo2
Renata da Silva Leite3
Introdução: Nas Instituições hospitalares públicas, as Farmácias são desafiadas a implantar e
implementar estratégias de seleção, programação, aquisição, distribuição e dispensação de
medicamentos com qualidade dos produtos e serviços na perspectiva da obtenção de
resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Essas atividades
integram a Política Nacional de Assistência Farmacêutica aprovada pela Resolução Nº 338/
2004 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O uso racional de medicamentos ocorre quando
o paciente recebe o medicamento apropriado à sua necessidade clínica, na dose e posologia
corretas, por um período de tempo adequado e ao menor custo para possível. A prescrição
médica influencia diretamente na qualidade e a quantidade do consumo de medicamentos. Ela
deve conter o mínimo de medicamentos possível, com mínimos efeitos colaterais, sem
contraindicação, forma farmacêutica e posologia adequada ao usuário, com menor tempo de
tratamento possível e menor custo (CARMO, 2003). No âmbito hospitalar a prescrição
constitui um documento legal pelo qual se responsabilizam o prescritor (médico), quem
dispensa o medicamento (farmacêutico) e quem o administra (equipe de enfermagem),
estando sujeitos a legislações de controle e vigilância sanitários (GONÇALVES, 2004). Uma
prescrição adequada deve conter a identificação do medicamento de acordo com a
Denominação Comum Brasileira (DCB), posologia, via de administração, concentração, data
da prescrição, duração do tratamento, quantidade de medicamentos, identificação do paciente,
forma farmacêutica, carimbo do médico com o número Conselho Regional de Medicina
(CRM) e legibilidade (FARIAS et al., 2007). A discussão e o interesse sobre erros de
medicação são crescentes no Brasil, e já existe número considerável de publicações que vem
demonstrando a importante dimensão dos eventos adversos nas instituições brasileiras
(ANACLETO et al, 2010). Os erros de medicação podem estar relacionados à prática
profissional, produtos usados na área de saúde, procedimentos, problemas de comunicação,
incluindo prescrição, rótulos, embalagens, nomes, preparação, dispensação, distribuição,
administração, educação, monitoramento e uso de medicamentos, possuindo natureza
multidisciplinar (AMERICAN SOCIETY OF HEALTHY-SYSTEM PHARMACISTS, 1998;
NATIONAL COORDINATING COUNCIL FOR MEDICATION. ERROR REPORTING
AND PREVENTION, 2001). Um estudo mostrou que 72% dos erros de medicação iniciaram
durante o processo de prescrição, em seguida na administração (15%), dispensação (7%) e
transcrição (6%) (WINTERSTEIN et al, 2004). Outro estudo identificou que os erros
ocorreram mais freqüentemente nos processos de prescrição (56%) e administração de
medicamentos (34%) (BATES et al, 1995). Erro de prescrição com significado clínico é
definido como um erro de decisão ou de redação, não intencional, que pode reduzir a
probabilidade do tratamento ser efetivo ou aumentar o risco de lesão no paciente, quando
comparado com as praticas clínicas estabelecidas e aceitas (DEAN B, BARBER N,
1
Acadêmico do Curso de Farmácia da Faculdade de Ciências Medicas da Paraíba – FCM. e-mail:
evander_vitorino1@hotmail.com
2
Acadêmico do Curso de Farmácia da Faculdade de Ciências Medicas da Paraíba – FCM. email:wwfiel@bol.com.br
3
Farmacêutica, Mestra, Professora do Curso de Farmácia da Faculdade de Ciências Medicas da Paraíba-FCM. email: renataleitesp@yahoo.com.br

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

59

SCHACHTER V, 2000). Aspden et al (2007) consideraram inaceitável o nível e as
conseqüências dos erros de medicação ele mostrou que cada paciente internado em hospitais
americanos está sujeito a um erro de medicação por dia. São fatores de risco que contribuem
para os erros de medicação e está relacionado diretamente às prescrições medicamentosas o
número crescente de especialidades farmacêuticas disponíveis no mercado, com diferentes
vias de administração, com regimes terapêuticos complexos, e com a necessidade de
atualização constante dos profissionais de saúde referentes ao conhecimento sobre os
medicamentos, como a indicação, posologia, reações adversas entre outros (CASSIANI et al,
2003). Assim esse trabalho teve por objetivo realizar um levantamento sobre os estudos
relacionados aos erros de prescrição no âmbito hospitalar, de modo a identificar os fatores,
causas e consequências dos potenciais erros de prescrição e assim contribuir com o
conhecimento sobre o tema e estimular a implantação de medidas pra evitá-los. Metodologia:
Para realização do trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico em artigos, livros,
revistas especializadas e sites da internet sobre os erros de prescrição médica hospitalar.
Erros de Prescrição médica hospitalar: Uma análise sistemática estimou a incidência de
erros de prescrição uma média de 7% das solicitações de medicações, 52 erros por 100
admissões e 24 erros para cada 1000 pacientes-dia (LEWIS et al, 2009). Estudos em unidades
hospitalares relatam que as principais causas de erros relacionadas às prescrições
medicamentosas são a má qualidade da grafia médica, prescrições incompletas e confusas,
transcrição da prescrição, falhas de comunicação para suspensão de medicamentos prescritos,
utilização de abreviaturas não padronizadas, falta de conhecimento sobre estabilidade,
incompatibilidade e armazenamento de medicamentos, diferentes sistemas de pesos e
medidas, especialidades farmacêuticas e genéricas com grafias semelhantes, ordens médicas
verbais e dificuldade de correlacionar à nomenclatura genérica com as especialidades
farmacêuticas e vice-versa (KOHN et al., 1999; ROSA et al, 2009; SILVA, 2009). A
utilização de abreviaturas em prescrições médicas, tanto do nome do medicamento como das
unidades pode causar confusão e falhas de comunicação entre os profissionais levando a
erros, assim instituições que acreditam hospitais no mundo como a Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organizations já proibiram o uso de uma lista de abreviaturas,
dentre elas o U e UI, nos hospitais candidatos a acreditação (ROSA et al, 2009). No Sistema
Único de Saúde no Brasil o uso da Denominação Comum Brasileira é obrigatório e, na falta
dessa, deve ser utilizada a Denominação Comum Internacional (DCI). Um estudo realizado
em um hospital universitário mostrou que dos 1430 medicamentos prescritos no período do
estudo, 29,5% não foram prescritos pela denominação genérica (SUDO et al, 1995). Lisby et
al (2005) veriﬁcaram que 75% dos erros encontrados nas prescrições podem ser classiﬁcados
como erros de redação, sendo os mais prevalentes os problemas com a forma farmacêutica, a
omissão da dose e a via de administração. Estudo realizado em hospitais indicou o erro na
dose como o erro mais comum (28%) encontrado nas prescrições médicas (LEAPE et al,
1995). Trabalho mostrou que 20% do total de 45 erros na prescrição estariam relacionados à
má grafia médica na prescrição manual (SILVA & CASSIANI, 2004). Outro trabalho relatou
erros devido a presença de prescrições rasuradas (18%), medicamentos suspensos (17%) e
ausência de informações forma de apresentação, horário (9%) e via de administração (82%)
(CASSIANI et al, 2003). Em relação à legibilidade, uma ferramenta para diminuição de erros
apontada nos estudos é a padronização do tipo de prescrição utilizada no hospital e o uso de
prescrição eletrônica, evitando a prescrição manual (TRAN, 2000; ROSA et al, 2009;
GIMENES et al, 2009). As prescrições médicas eletrônicas proporcionam maior segurança no
uso dos medicamentos porque são estruturadas, legíveis e muitas informações podem ser
fornecidas ao prescritor durante o processo de prescrição (BATES, 2000; GIMENES et al,
2006). Outro erro relacionado às prescrições médicas descritos em estudos sobre o tema foi às
interações medicamentosas. De acordo com Meneses; Monteiro (2000) esses erros preocupam
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devida sua capacidade de interferir na terapêutica antagonizando o efeito dos medicamentos
ou potencializando seus efeitos adversos, ocorrendo de acordo com o grau de complexidade
da prescrição. A omissão da concentração e forma farmacêutica foram problemas relatados
por Rosa et al (2009), Miasso et al (2009), Sebastião (2002) e Neri et al (2011) em hospitais
brasileiros. As recomendações para a prevenção dos erros de medicação nos hospitais incluem
a adoção da prescrição eletrônica, inclusão do farmacêutico nas visitas clínicas,
disponibilidade de contato com o farmacêutico durante 24 horas para que sejam esclarecidas e
solucionadas dúvidas sobre os medicamentos e a elaboração e utilização de protocolos
escritos para medicamentos específicos como os medicamentos considerados potencialmente
perigosos (KOHN et al., 1999; ASPDEN et al, 2007). Além disso, trabalhos e organizações
de saúde no âmbito mundial tem reconhecido a análise de prescrições de medicamentos, pelo
farmacêutico, aliada à sua participação em visitas clínicas e realização de intervenções a partir
dos erros detectados têm sido medida estratégica para aumentar a segurança do paciente no
processo de uso de medicamentos (KOHN et al., 1999; LEAPE et al., 1999;
EMMERGENCY CARE RESEARCH INSTITUTE, 2000; SCARSI et al., 2002). Conclusão:
A utilização de medicamentos em todo o mundo traz benefícios consideráveis a toda a
população, entretanto os problemas relacionados a este uso, tem trazido prejuízos
consideráveis a sociedade, sendo hoje considerado um problema de saúde pública mundial
(ANACLETO et al, 2010). Os erros de prescrição são comuns e devem ser enfrentados pelos
profissionais envolvidos na assistência à saúde, principalmente, nos hospitais de ensino onde
as precauções a cerca da segurança do paciente pode ser incorporada durante a formação de
profissionais, podem resultar em mudanças no sistema de saúde (Neri et al, 2011). Nesse
panorama, os erros de prescrição medicamentosa no âmbito hospitalar apresentam-se como é
um dos mais sérios erros dentre os que ocorrem na utilização de medicamentos. A existência
de inúmeros estudos tem apontado a incidência e relevância desses erros como um dos
principais fatores geradores de riscos para a segurança dos pacientes, o que denota a
importância do desenvolvimento e implementação de medidas e esforços por parte de todos
os atores envolvidos no processo de cuidado da saúde do paciente que minimizem e evitem
tais riscos. As medidas incluem uso de prescrição eletrônica, ações e incentivos a educação
continuada dos prescritores e implantação do serviço de farmácia clínica no hospital. A
integração do farmacêutico à equipe multiprofissional mostra-se essencial para a melhoria da
qualidade das prescrições, que através dos serviços clínicos de acompanhamento
farmacoterapêutico, da divulgação de informações sobre medicamentos e por meio da
atualização dos formulários terapêuticos, por exemplo, contribuem para a promoção do uso
racional dos medicamentos e para que o tratamento alcance resultados farmacoterapêuticos
efetivos e seguros.
Descritores: Prescrição de medicamentos, erros de medicação, uso de medicamentos,
hospital.
Referências
AMERICAN SOCIETY OF HEALTHY-SYSTEM PHARMACISTS. Suggested definitions
and relationships among medication misadventures, medication errors, adverse drug
events, and adverse drug reactions – 1998 [on line]. [cited 1998 Jan. 21] Available from:
http://www.ashp.org/public/proad/ mederror.
ANACLETO, TA, ROSA, MB, NEIVA, HM, MARTINS, MAP. Farmácia Hospitalar: Erros
de Medicação. Pharmacia Brasileira. Jan/Fev. 2010. 24p

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

61

ASPDEN P, WOLCOTT J, BOOTMAN JL, CRONENWETT LR, Committee on
Identifying and Preventing Medication Errors. Preventing medication errors. Quality
Chasm Series (Hardcover). Washington: National Academies Press; 2007.
BATES DW, CULLEN DJ, LAIRD N, PETERSEN LA, SMALL SD, SERVI D. Incidence
of adverse drug events and potential adverse drug events: implications for prevention.
JAMA 1995; 274 (1): 29-34.
BATES DW. Improving medication safety across instit utions. Journal on Quality
Improvement. 2000; 26(6):319-20.
BRASIL. MS. Portaria nº 338, 30 dez. 2004. Diário Oficial da República Federativa do
Brasil. Brasília, 2004.
CARMO T. A., FARHAT F. C. L. G., ALVES J. M., Indicadores de Prescrição
Medicamentosa: Ferramentas para Intervenção. Saúde em Revista, 2003, 5(11): 49-55.
CASSIANI, SHB, FREIRE, CC, GIMENES, FRE. A prescrição médica eletrônica em um
hospital universitário: falhas de redação e opiniões de usuários. Rev Esc Enferm USP,
2003. 37(4):51-60.
DEAN B, BARBER N, SCHACHTER V. What is prescribing error? Qual Health Care
2000; 9:232-7
EMMERGENCY CARE RESEARCH INSTITUTE - ECRI. Patient safety foccus puts
spotlight on medication errors. Operating room risk management newsletter. P. 1-8. Jun.
2000.
FARIAS, A. D. et al. Indicadores de prescrição médica nas unidades básicas de Saúde da
Família no município de Campina Grande, PB. Campina Grande – PB. Revista Brasileira
Epidemiologia. v. 10, n. 2, p: 149 – 156; 2007. Disponível em:
http://www.scielosp.org/pdf/rbepid/v10n2/02.pdf. Acesso em: 10 de agosto de 2013.
GIMENES FRE, MIASSO AI, LYRA JUNIOR DP, GROU CR. Prescrição Eletrônica
como fator contribuinte para segurança de pacientes hospitalizados. Pharmacy Practice
2006; 4(1): 13-17.
GIMENES FRE, TEIXEIRA,TCA, SILVA, AEBC, OPTIZ, SP, MOTA, MLS, CASSIANI,
SHB. Influência da redação da prescrição médica na administração de medicamentos
em horários diferentes do prescrito. Acta Paul Enferm.2009;22(4):380-4
GONÇALVES, L.V.L. A prescrição medicamentosa. In: FUCHS, F.D.; Wannmacher, L.;
Ferreira, M.B.C. Farmacologia Clínica. 3ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
KOHN, L. T.; CORRIGAN, J. M.; DONALDSON, M. S. To err is human: building a safer
health system. Washington: National Academy of The Institute of Medicine, 1999. p. 223.
LEAPE LL, BATES DW, CULLEN DJ, COOPER J, DEMONACO HJ, GALLIVAN T.
Systems analysis of adverse drug events. JAMA 1995 July; 274 (1): 35-43.
LEWIS PJ, DORNAN T, TAYLOR D, TULLY MP, WASS V, ASHCROFT DM.
Prevalence, incidence and nature of prescribing errors in hospital inpatients: a
systematic review. Drug Saf. 2009;32(5):379-89.
LISBY M, NIELSEN LP, MAINZ J. Errors in the medication process: frequency, type,
and potential. Int J Qual Health Care. 2005;17(1):15-22.
MENESES, FA. MONTEIRO, HAS. Prevalência de Interações Medicamentosas “drogadroga” potenciais em duas UTIs (públicaxprivada) de Fortaleza. Brasil. Rev. Bras. Terap.
Intens. v12, n1, p. 4-8. 2000
MIASSO AI, OLIVEIRA RC, SILVA AEBC, LYRA JUNIOR DPL, GIMENES FRE,
FAKIH FT et al. Prescription errors in brazilian hospitals: a multi-centre exploratory
survey. Cad Saúde Pública 2009;25(2):313-20.
NATIONAL COORDINATING COUNCIL FOR MEDICATION. ERROR REPORTING
AND PREVENTION. Taxonomy of medication errors – 1998-1999 [on line]. [cited 2001
Nov 19] Available from: http://www.nccmerp.org/public/aboutmederror.htm.

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

62

NERI, EUGENIE DESIREE RABELO ET AL . Erros de prescrição de medicamentos em um
hospital brasileiro. Rev. Assoc. Med. Bras., São Paulo , v. 57, n. 3, June 2011 .
ROSA, M. B., PERINI, E., ANACLETO., T. A., NEIVA, H.M., BOGUTCHI, T. Erros na
prescrição hospitalar de medicamentos potencialmente perigosos. Revista de Saúde
2009.
Disponível
em:
Pública.
43(3):490-8.
http://www.scielo.br/pdf/rsp/2009nahead/7265.pdf. Acesso em 06 de agosto de 2013.
SCARSI, K. K.; FOTIS, M. A.; NOSKIN, G. A. Pharmacist participation in medical
rounds reduces medication errors. Am. J. Health Syst. Pharm., v. 59, p. 2089-2092, 2002.
SEBASTIÃO, ECO. Avaliação do cumprimento das exigências legais em ordens médicas
em serviço de farmácia hospitalar de Ouro Preto e implicações na qualidade assistencial
ao paciente. Rev Ciênc Farm. 2002;23(1):71-85.
SILVA, AEBC, CASSIANI, SHB. Erros de Medicação em Hospital Universitário: Tipo,
Causas, Sugestões e Providências. Rev Bras Enferm, Brasília (DF) 2004;57(6):671-4.
SILVA, M. D. G. Erros de dispensação de medicamentos em Unidade Pediátrica de um
Hospital Universitário. Belo Horizonte - Minas Gerais. 96 f. Tese grau de mestre em
Ciências da Saúde, Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Medicina,
Departamento de Pediatria. 2009.
SUDO, EC, SILVA, EV, NÒBREGA, HV, SILVA, HCC. Estudo de preenchimento de
prescrições. Hospital Universitario de Brasília, Brasília, 1995
TRAN, M. The impact of introducing pré-printed chemotherapy medication charts to a
day chemotherapy unit. J Oncol Pharm Pract 2000;6(2):64-9.
WINTERSTEIN AG, THOMAS E, ROSENBERG EI, HATTON RC, GONZALEZ RR,
KANJANARAT P. Nature and causes of clinically significant medication errors in a
tertiary care hospital. Am J Health Syst Pharm 2004; 61(18): 1908-16.

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

63

RESUMO EXPANDIDO
FISIOTERAPIA

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

64

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE EO TRABALHO EM GRUPO PROMOVENDO SAÚDE
EM MULHERES NO CLIMATÉRIO/MENOPAUSA:
UMA EXPERIÊNCIA ACADÊMICA
Isabelle de Lucena Thó1
Layse Bruna de Souza Cabral²
Cristina Sousa Fernandes³
Laís Sousa do Nascimento4
Rachel Cavalcanti Fonseca Pereira5
Luísa Barreto Pereira Moreno6

Introdução: Segundo dados do último censo pelo IBGE os indicadores sociodemográficos e
de saúde no Brasil apontam que em menos de 40 anos, o Brasil passou de um perfil de
mortalidade típico de uma população jovem para um desenho caracterizado por enfermidades
complexas e mais onerosas, próprias das faixas etárias mais avançadas. A tendência de as
mulheres sobreviverem aos homens, exibindo uma mortalidade menor que a masculina,
ocorre em todo o mundo, mas isso não significa que desfrutem de melhor condição de saúde.
O envelhecimento populacional é uma realidade demográfica brasileira. Como consequência,
espera-se, nos próximos anos, um aumento progressivo na procura dos serviços de saúde por
mulheres com queixas relacionadas ao climatério. Paralelamente, a assistência ao climatério
tem passado por uma modificação de paradigmas, impondo aos profissionais de saúde uma
mudança de atitude. Reconhece-se que o climatério é influenciado tanto por fatores
biológicos, como por fatores psicossociais e culturais, cujo conhecimento é fundamental para
uma assistência mais qualificada e humanizada. O climatério é definido pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) como uma fase biológica da vida e não um processo patológico,
que compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da
mulher. Corresponde ao período que se inicia a partir dos 35 anos de idade e vai até os 65
anos, quando a mulher é considerada idosa. A menopausa é um marco dessa fase,
correspondendo ao último ciclo menstrual, somente reconhecido depois de passados 12 meses
da sua ocorrência e acontece geralmente em torno dos 50 anos de idade. O hipoestrogenismo
desencadeia, na maioria das mulheres climatéricas, sintomas vasomotores, psicológicos,
urogenitais, sexuais e de distúrbios do sono que comprometem sua qualidade se vida (QV). A
QV é tida como uma noção eminentemente humana e subjetiva, que permite ao indivíduo ter
uma percepção sobre si mesmo, multidimensional e bidirecional, ou seja, composto por
dimensões positivas (p. ex.: mobilidade) e negativas (p. ex.: dor). A fisioterapia pode
contribuir muito com a redução destes sintomas e prevenir algumas doenças consideradas
oportunistas desta fase como: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus,
Demências, Constipação, Incontinência Urinária (IU), Osteoporose, dentre outras. Uma das
formas de atuação do fisioterapeuta é a educação em saúde (orientações a respeito deste
momento do ciclo de vida da mulher e suas complicações), além dos exercícios físicos com o
objetivo de melhorar o condicionamento físico, com auxílio de vários recursos que
disponibilizamos. A educação em saúde deve constituir parte essencial na promoção da saúde,
Graduanda do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba,
Graduanda do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba,
3
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na prevenção de doenças, como também contribuir para o tratamento precoce e eficaz das
doenças, minimizando o sofrimento e a incapacidade. A ação educativa na saúde estabelecese por meio das ações de promoção da saúde e prevenção da doença junto à comunidade,
indivíduos ou grupos sociais, permeando densamente as atividades que os profissionais de
saúde realizam no âmbito das unidades de saúde, no domicílio, nas clínicas, em outras
instituições e nos espaços comunitários. Bons resultados nesse campo vão contribuir para
diminuir a procura dos usuários pela unidade de saúde, e outros serviços de saúde,
proporcionando-lhe maior satisfação com seu autocuidado. É importante que o profissional de
saúde saiba identificar quais problemas necessitam de um trabalho de educação em saúde. O
sujeito que busca esta necessidade é sempre biológico, social e subjetivo. O sujeito é também
histórico. Por isto, a avaliação das necessidades não deve ser somente epidemiológica, mas
também social e subjetiva. As situações nas quais a educação em saúde se aplica são aquelas
que exigem uma participação ativa do sujeito, possibilitando a transformação de suas atitudes,
conhecimentos e habilidades para lidar com os problemas de saúde. O trabalho de grupos é
uma alternativa para as práticas assistenciais. Estes espaços favorecem o aprimoramento de
todos os envolvidos, não apenas no aspecto pessoal como também no profissional, por meio
da valorização dos diversos saberes e da possibilidade de intervir criativamente no processo
de saúde-doença de cada pessoa.O trabalho em grupo, além dos benefícios citados
anteriormente, trará também melhora no estado psicológico, por meio da reintegrarão ao meio
social, melhorando sua qualidade e estilo de vida. Objetivo: relatar a experiência acadêmica
na área de fisioterapia na saúde da mulher, com um grupo de mulheres na fase do
climatério/menopausa, utilizando como pilares a educação em saúde e atividade em grupo.
Descrição da atividade: Este relato é fruto do acompanhamento a um grupo de mulheres que
freqüentam a policlínica da FCM atendidas pelos discentes de fisioterapia do 7o período na
disciplina prática de fisioterapia aplicada a ginecologia e obstetrícia durante o semestre
2013.1. Este grupo surgiu do crescente número de encaminhamentos pelas médicas
(ginecologistas e mastologistas) que atendem na policlínica, mostrando uma demanda
reprimida e que tinha necessidade e direito de serem cuidadas, aumentando assim a lista de
espera da disciplina. Logo, as docentes resolveram criar este grupo de mulheres /menopausa
com o objetivo principal de educar e também de melhorar a qualidade de vida destas
mulheres. Trata-se de um relato de experiência com um grupo de 12 mulheres na fase do
climatério/menopausa que participa das atividades desenvolvidas na policlínica da FCM. A
idade média das participantes é de 55,8 anos, com predominância de algias na coluna e nos
joelhos. As atividades ocorriam uma vez por semana, nas segundas-feiras das 14:00 as 16:00
h, totalizando 15 encontros, envolvendo dois encontros para avaliação individual e 13 para as
atividades em grupo. Na avaliação foi utilizada a ficha de avaliação fisioterapêutica da
disciplina, realizada em um ambiente iluminado, com temperatura confortável e sem ruídos,
com duração de 50 minutos cada uma. Associada a ficha, foi aplicado vários instrumentos e
testes específicos para avaliar a qualidade de vida, risco de quedas e qualidade de sono, bem
como, incentivou várias discentes a pesquisarem sobre estas temáticas envolvendo as
mulheres que participam deste grupo. Já as atividades em grupo ocorreram em uma sala
maior, também iluminada e climatizada. As atividades seguiam o seguinte protocolo:
verificação de Pressão Arterial, roda de conversa sobre diversos temas (Hipertensão Arterial,
Quedas, qualidade de vida, Diabetes Mellitus, Osteoporose e Qualidade de sono) sugeridos
pelas mulheres participantes, aquecimento, alongamento, cinesioterapia, relaxamento e lanche
acolhedor, com utilização de alguns materiais como: colchonetes, cadeiras, caneleiras,
halteres, faixa elástica, fisioball, cd e aparelho de som. Vale ressaltar que apesar de obedecer
um protocolo, as atividades eram sempre muito dinâmicas e sempre envolvendo novos
exercícios, grupos musculares e novos temas. As mesmas eram construídas pelos líderes (dois
alunos) de cada dia orientado pelas professoras, as quais solicitavam com antecedência a
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proposta para cada dia de grupo. Impactos: Ao final do semestre percebeu-se um bom
desempenho físico das participantes, melhor participação nas atividades educativas e mudança
de comportamento em relação à postura, marcha e atividades diárias, melhora da
sociabilização, melhora da força de membros inferiores, melhora da qualidade do sono,
segundo avaliação e relatos registrados. No que tange aos alunos, percebeu-se um maior
interesse pelas atividades de educação em saúde e grupo, pela área da saúde da mulher, bem
como, pela pesquisa envolvendo o climatério/menopausa, ampliando o olhar do discente pela
integralidade no cuidado a saúde. Considerações Finais: As ações educativas em saúde
podem capacitar indivíduos e grupos na construção de novos conhecimentos, conduzindo a
uma prática consciente de comportamentos preventivos ou de promoção da saúde. Essas
ações ampliam as possibilidades de controle das doenças, de reabilitação e de tomada de
decisões que favoreçam uma vida saudável. Tal processo é altamente favorecido quando
associado às atividades em grupo. Sendo assim, é importante que os profissionais de saúde,
incluindo os fisioterapeutas e estudantes em formação, possam adotar estas práticas no seu dia
a dia com seus pacientes. Na saúde da mulher não é diferente, os mesmos devem busca
promover a saúde nas diversas etapas e fases deste público, sendo a educação em saúde e
atividade em grupo, segundo pesquisas, ferramentas eficazes na promoção e prevenção dos
agravos a saúde, fortalecendo a Política de Assistência Integral a Saúde da Mulher.
Observamos por meio desta experiência associada à leitura da temática, a importância de
ações e estratégias que visem à orientação e promoção da saúde destas mulheres, visto que
muitas não sabem vivenciar e reconhecer este período da sua vida como uma etapa
fisiológica, necessitando de profissionais preparados para prestarem esclarecimentos e
encaminhamentos corretos a fim de minimizar sofrimento e melhorar a sua qualidade de
vida. Precisamos compreender, enquanto discentes e docentes de fisioterapia que o climatério
não é um ponto final, mas uma fase biológica que faz parte do ciclo vital da mulher, a qual
determina mudanças e uma sintomatologia própria. É ainda nosso papel, ajudá-las neste
processo, tornando este momento prazeroso e saudável. Esperamos que este estudo sirva de
exemplo para outros espaços, profissionais e atores sociais, pois a beleza na vida acadêmica é
multiplicar as experiências, tendo como ponto principal a transformação, ou seja, a mudança
de comportamento que gera saúde e bem-estar. Acreditamos que a formação, é um bom
cenário de mudanças e de quebras de paradigmas, por isso, as disciplinas práticas clínicas
devem facilitar este caminho, estimulando o aluno a ter um olhar ampliado de suas práticas,
direcionando-o a humanização do cuidado.
DESCRITORES: Educação em Saúde; Climatério; Fisioterapia; Saúde da Mulher.
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A FISIOTERAPIA E O OUTUBRO ROSA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM
UM GRUPO DE MULHERES NO CLIMATÉRIO∕MENOPAUSA
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Luisa Barreto Pereira Moreno

Introdução: Com o aumento da expectativa de vida, as mulheres passaram a sobreviver um
tempo suficiente para poder experimentar mudanças em seu corpo, o que muitas de gerações
anteriores não conseguiram vivenciar. A expectativa de vida das mulheres atualmente em
países desenvolvidos já atingiu os 80 anos e, no Brasil, já ultrapassa dos 75 anos. Portanto, as
mulheres viverão cerca de um terço de suas vidas após a menopausa e, apesar da expectativa
de vida aumentar, a idade da menopausa tem permanecido em torno dos 50 anos de idade.
Este grande impacto do aumento de sobrevida demonstrado nas diversas áreas modificou o
perfil daquelas que procuram os serviços de saúde, sendo, portanto, relevante concentrar mais
atenção nas mulheres na fase do climatério, por isso, o estudo do climatério e suas diversas
consequências apresentam hoje uma grande importância na sociedade moderna. O climatério
é um acometimento fisiológico na vida da mulher em que ocorre uma diminuição da produção
hormonal, acarretando diversas alterações em diferentes órgãos e sistemas. O climatério
também é caracterizado pela transição do período reprodutivo para o não reprodutivo da vida
da mulher, que ocorre na faixa etária dos 45 e 65 anos. Nesse período, os níveis de estrógeno
estão diminuindo o que provocará alterações físicas e psíquicas que irão interferir na
qualidade de vida destas mulheres. A queda da taxa do hormônio estrogênio acarreta
alterações como: ondas de calor, fadiga, irritabilidade, dor muscular, ansiedade, incontinência
urinária, dentre outros, sendo este último aspecto o responsável por afastar as mulheres de
suas atividades sociais. Já a menopausa ocorre por volta dos 51,4 anos, podendo variar de 40
a 58 anos, e esta só é considerada após 12 meses de interrupção completa da menstruação.
Este período é caracterizado por ciclos anovulatórios, atrofia vaginal, osteoporose, insônia,
fogachos, dor de cabeça, alteração da libido, incontinência urinária, urgência urinária, ardor
ao urinar, infecções vaginais, secura vaginal, enfraquecimento e queda de cabelo, palpitações,
doenças cardiovasculares, nervosismo, irritabilidade, afinamento e ressecamento da pele,
atrofia das glândulas mamárias. Nesta fase ela fica além de alterada emocionalmente,
suscetível a algumas doenças, dentre elas é importante destacar o câncer de mama. O câncer
da mama tem origem em uma única célula que desobedece ao código genético e passa a se
multiplicar progressivamente, invadindo tecidos vizinhos, vasos linfáticos e venosos, e a se
instalar em órgãos distantes, a começar usualmente pelos gânglios linfáticos axilares e através
de trajetos venosos para órgãos distantes. Este tipo de câncer é o tipo de neoplasia maligna
causada pela multiplicação anormal, rápida e desordenada das células da mama. Segundo tipo
mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, respondendo
por 22% dos casos novos a cada ano. Somente no ano de 2011, a doença fez 13.225 vítimas
no Brasil. O câncer pode apresenta-se como carcinoma lobular ou ductal e carcinoma
inflamatório. O espectro de anormalidades proliferativas nos lóbulos e ductos da mama inclui
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hiperplasia, hiperplasia atípica, carcinoma in situ e carcinoma invasivo. Dentre esses últimos,
o carcinoma ductal infiltrante é o tipo histológico mais comum e compreende entre 80 e 90%
do total de casos e carcinoma inflamatório caracterizam-se pela presença de sinais
inflamatórios, provocado pela embolização dos linfáticos da derme e parênquima mamário. O
sintoma mais comum de câncer de mama é o aparecimento de nódulo, geralmente indolor,
duro e irregular, mas há tumores que são de consistência branda, globosos e bem definidos.
Outros sinais de câncer de mama são edema cutâneo semelhante à casca de laranja; retração
cutânea; dor, inversão do mamilo, hiperemia, descamação ou ulceração do mamilo; e secreção
papilar, especialmente quando é unilateral e espontânea. A secreção associada ao câncer
geralmente é transparente, podendo ser rosada ou avermelhada devido à presença de glóbulos
vermelhos. Podem também surgir linfonodos palpáveis na axila. Os principais fatores de risco
para o câncer de mama estão ligados à idade, fatores endócrinos e genéticos. Possuem risco
aumentado às mulheres com história de menarca precoce, menopausa tardia, primeira
gravidez após os 30 anos, nuliparidade e terapia de reposição hormonal pós-menopausa, por
tempo prolongado. Histórico familiar, principalmente em parentes de primeiro grau antes dos
50 anos, pode indicar predisposição genética associada à presença de mutações em
determinados genes. Entretanto, o câncer de mama de caráter hereditário corresponde a cerca
de 5 -10% do total de casos. Outros fatores incluem a exposição a radiações ionizantes, a
ingestão regular de bebida alcoólica, mesmo que em quantidade moderada, obesidade,
principalmente quando o aumento de peso se dá após a menopausa, e sedentarismo. O
diagnóstico do câncer de mama se dá pelo autoexame das mamas detecta 10 a 20% dos
cânceres não observados radiologicamente (aproximadamente 65% das mulheres identificam
o câncer de mama ao acaso e 35% por meio do autoexame), por exames como ultrasonografia para mulheres com idade inferior a 35 anos, a mamografia detecta 10 a 50% dos
cânceres impalpáveis, para mulheres a partir de 40 anos ou a partir dos 35 anos quando
apresentar histórico na família e na menopausa e também possível diagnosticar através
biopsia a malignidade do tumor. Se diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é
relativamente bom. A tendência atual da abordagem terapêutica é oferecer a mínima
intervenção que garanta o controle da doença, menos morbidades e preserve a qualidade de
vida. As formas terapêuticas são realizadas com a radioterapia que são feixes radiações
ionizantes, que tem por função destruir o tumor e impedir que as células se proliferem, são
aplicadas no local, estas radiações não são vistas, e durante a aplicação o paciente não sente
nada. A radioterapia pode ser usada em combinação com a quimioterapia ou outros recursos
no tratamento dos tumores, a quimioterapia através de medicamentos que são aplicados, em
sua maioria, na veia, podendo também ser dados por via oral, intramuscular, subcutânea,
tópica e intratecal. Os medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas as
partes do corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo,
também, que elas se espalhem pelo corpo e a mastectomia que é um procedimento cirúrgico
muito utilizado. Para estimular a detecção precoce do câncer de mama, o Ministério da Saúde
dá início à campanha para conscientização das mulheres sobre o tema, reforçando as ações do
movimento Outubro Rosa. Objetivo: Relatar experiência acadêmica em um grupo de
mulheres no climatério envolvendo a temática do outubro rosa. Descrição da atividade: O
encontro aconteceu com oito das 12 pacientes, estas mulheres fazem parte do grupo climatério
da Faculdade Ciências Médicas da Paraíba da disciplina prática de fisioterapia em
Ginecologia e obstetrícia, atendidas por nove discentes do curso de fisioterapia do sétimo
período, supervisionados por duas docentes. Neste dia de atividade, os alunos responsáveis
foram apenas três, eles discutiram sobre a definição, incidência, fatores de risco, sinais e
sintomas, tipos de cânceres, diagnóstico, os tipos tratamento, e atuação da fisioterapia em
pacientes mastectomizadas, e os demais alunos auxiliaram na correção dos exercícios físicos.
A conduta: Aferição da pressão arterial, autoalongamento dos principais músculos da região
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cervical, membros superiores, tronco e membros inferiores por 10 minutos; exercício de
aquecimento: caminhada em círculos, associados a movimentos dos membros superiores e
dos membros inferiores por 5 minutos; após o aquecimento, realizaram exercícios posturais
associados ao bastão e a respiração (3x5), exercício respiratório com padrão ventilatório
fracionados em tempos associados ao bastão (3x5), e exercícios aeróbicos: circuito com
estepe, cama elástica, bambolês e bastões, para cada item do circuito cada paciente
permaneceu por 2 minutos em cada exercício; o relaxamento em dupla com intuito de gerar
socialização e aproximação entre as pacientes, que inicialmente sentaram no chão sob
colchonetes uma de costa para outra, onde realizaram a massoterapia (deslizamento
superficial, profunda, fricção) áreas de maior tensão. Por fim, todas as pacientes, alunos e a
professoras fecharam o dia com uma roda acolhedora, tendo o aperto de mão e o abraço como
sinal de amizade. Considerações gerais: Observou-se que todas as pacientes interagiram
durante a atividade educativa, com questionamentos e relatos de experiências próprios ou de
familiares, sendo relatada pelas participantes, a importância da visita regularmente ao
ginecologista, em busca da prevenção do Câncer de Mama. Diante disto, estas mulheres
puderam observar a importância da prevenção, das visitas aos serviços de saúde, bem como, a
atuação da fisioterapia no tratamento câncer de mama, resultando numa melhor qualidade de
vida nas mulheres mastectomizadas. Neste sentido, a saúde da mulher integral necessita a
abordagem de uma equipe multiprofissional, ou melhor, transdisciplinar, onde todos os
envolvidos participam ativamente no cuidado a saúde deste público, visando uma melhor
qualidade de vida. Assim, estratégias devem ser efetuadas de forma intersetorial, a fim de
estimular à promoção e prevenção dos agravos a saúde da mulher, envolvendo todas as
esferas da saúde e de outros setores, como as instituições de ensino superiores, buscando
parcerias que promovam a saúde. O outubro Rosa, é exemplo disso, o qual busca despertar a
atenção de todos para o grande problema do Câncer de mama. Atividades como esta
desenvolvida nesta disciplina ajudam a conscientizar parte da população e todos nós saímos
ganhando.
Descritores: Neoplasia de mama; Climatério; Qualidade de vida; Mastectomia.
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A FISIOTERAPIA NA SÍNDROME
DE PRADER-WILLI: UM ESTUDO DE CASO
Andreia Santiago de Araújo1
Dayana Kelly Cavalcanti Falcão
Alinne Beserra de Lucena Marcolino
Egmar Longo
Patrícia Otávia Amorim Santa Roza
A Síndrome de Prader-Willi (SPW) foi descrita no ano de 1956 por três médicos suíços:
Prader, Labhart e Willi, como uma doença neurogenética complexa, multissistêmica,
caracterizada por uma hipotonia no período neonatal e atraso no desenvolvimento psicomotor,
além de sinais craniofaciais dismórficos, como olhos amendoados e boca triangular,tratandose de uma alteração genética rara, caracterizada pela carência de expressão de genes presentes
e ativos em um cromossomo específico do pai, o cromossomo 15. A falta de expressão desses
genes pode ser causada por diferentes mecanismos genéticos, agrupados em três formas
genéticas: paterna exclusão, dissomiauniparental e defeito Imprinting.Possui uma incidência
de aproximadamente 1: 15.000 nascidos vivos e ocasiona uma afecção com manifestações
físicas e intelectuais. Dentre estas, destacam-se a deficiência cognitiva, com transtornos de
aprendizagem; baixa estatura, por deficiência de hormônio de crescimento;hipogonadismo, o
que ocasiona uma alteração no desenvolvimento sexual; problemas de comportamento
característicos; baixo tônus muscular;hiperfagia, o que determina uma necessidade
involuntária de comer constantemente, a qual, unida a uma reduzida utilização de calorias,
determinada pelo sedentarismo e intensa sonolência, leva invariavelmente a uma severa
obesidade. Desta forma, o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e na independência
funcional destes pacientes com a Síndrome de Prader-Willi são as maiores preocupações,
sejam dos familiares ou da equipe multiprofissional.A atuação em conjunto dos diversos
profissionais envolvidos, volta-se para o estabelecimento da independência e inserção social
das crianças atendidas e cada especialidade tem seu papel terapêutico indispensável para a
melhora da resolução do quadro clínico destes pacientes A fisioterapia possui um papel
bastante importante na vida dos portadores da SPW, uma vez que a criança pode apresentar
diversas disfunções, sejam estas osteomioarticulares, neurológicas, posturais e/ ou
cardiorespiratórias. A fisioterapia na SPW visa favorecer um bom posicionamento para evitar
posturas inadequadas como, por exemplo, uma futura escoliose e estimular as aquisições das
etapas do desenvolvimento motor, induzindo a criança a adquirir a independência funcional e
maximizar sua autonomia. Opresente trabalho justifica-se pela necessidade e a importância de
se estudar mais sobre essa síndrome, que apesar de ser rara, afeta a criança em seus diversos
aspectos, buscando fomentar outros estudos científicos com esta temática, contribuindo para o
aprimoramento dos acadêmicos e dos profissionais da área de saúde, possibilitando o acesso
as informações que dizem respeito a SPW.O presente trabalho teve como objetivo realizar um
estudo de caso sobre a Síndrome de Prader-Willi, reunindo informações através da avaliação
da paciente e da história oral de vida da mãe da mesma, compilando informações sobre a vida
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e o tratamento da paciente e a importância da fisioterapia nesse processo. Assim, tratou-se de
um estudo de caso, sendo uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, de caráter
investigativo, utilizando a técnica de história oral, sendo esta definida como um recurso
moderno, utilizado para elaboração de registros, documentos, arquivamentos e estudos
referente a uma experiência social de pessoas e/ou de grupos, sendo considerada uma história
do tempo presente e também reconhecida como história viva. A nossa amostra constou de
uma paciente com diagnóstico clínico de SPW, gênero feminino, usuária da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de João Pessoa (APAE/JP), e sua mãe/responsável, que foi a
colaboradora para a realização da História Oral. Após a aprovação do comitê de ética sob o n
de protocolo no CEP 005/2013 e CAAE de n 12489313600005178 e assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido, foi realizada a coleta de dados. Quanto ao indivíduo
participante e seu responsável, foi questionado sobre a participação na pesquisa, bem como
esclarecido as dúvidas que as mesmas poderiam apresentar, sendo realizado conforme a
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que trata da pesquisa envolvendo
seres humanos. Após a avaliação da criança e a coleta de dados com a responsável pela
mesma, houve a transcrição e impressão da entrevista e depois da identificação dos
significados temáticos, houve o confronto com o referencial teórico. Como instrumento para
a coleta de dados foi utilizado um questionário onde todas as perguntas foram feitas à
colaboradora responsável da criança e uma ficha para realização da avaliação da mesma. No
questionário aplicado à mãe encontravam-se algumas questões envolvendo perguntas
relacionadas ao diagnóstico, qual o quadro clínico da criança, atuação da fisioterapia na
reabilitação da paciente, desejo da mãe em relação à reabilitação da filha, quais os possíveis
medos relacionados ao futuro da criança e sobre a relação social da paciente. Já a ficha de
avaliação continha o perfil sociodemográfico do responsável, identificação da criança,
condições gestacionais da mãe, avaliação do desenvolvimento psicomotor da criança e
exames físicos direcionados a mesma.Nos resultados, a mãe relatou que sua gestação foi a
termo, tendo realizado o prénatal de forma adequada, não tendo feito uso de medicação ou de
drogas (álcool, tabagismo), informou que não existe nenhum grau de parentesco com o pai da
criança e relatou que ao nascer sua filha demorou a chorar. Em relação aos marcos motores a
mãe referiu que entre os 4 e os 6 anos a criança começou o sustento cefálico e também sentou,
começando a deambular por volta dos 7 anos, balbuciando sons por volta dos 10 anos, porém
hoje permanece afásica. O primeiro atraso percebido pela mãe foi por volta dos 5 meses, pois
a criança não segurava a cabeça, percebendo que a mesma possuía um grande atraso no seu
desenvolvimento motor. Durante a avaliação da paciente foi registrado que a mesma
apresentava visão e audição preservadas, porém com estado cognitivo alterado, atualmente
possui o tônus muscular normal com amplitude de movimento, força muscular e sensibilidade
preservadas, a mesma ainda apresentava boa coordenação visocefálica e visomanual, além da
coordenação motora grossa e fina sem alterações, apresentou sobrepeso e contraturas de
tornozelos em flexão plantar. Em relação à marcha, a paciente andava comhiperlordose
lombar,com semiflexão do joelho, apresentando joelhos valgos e pés equino varo, sendo
necessária a utilização de uma órtese do tipo tornozelo pé articulada para auxílio na sua
locomoção. Para a realização das atividades de vida diária, a paciente é dependente para a
maioria de suas funções, como: vestir-se, alimentar-se, tomar banho, além disso, a mesma não
possui controle esfincteriano miccional e fecal. Já pela história oral da mãe, foi percebida a
dificuldade vivenciada pela mesma em fechar o diagnóstico da filha, a falta de apoio familiar
na lida diária com a criança, da percepção da mãe de como a fisioterapia pode contribuir na
melhora do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças portadoras de síndromes genéticas
e das barreiras atitudinais que são vivenciadas no processo de inclusão escolar na visão da
mãe. Ter uma criança com uma doença crônica constitui, muitas vezes, uma situação de
estresse, com impacto significativo na família, onde os pais experimentam mais estresse do
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que os das crianças saudáveis. Consequentemente, a família é geralmente afrontada com
novas exigências, alterações nas suas rotinas e readaptações diversas, podendo ter implicações
em vários aspectos, como o financeiro, ocupacional, pessoal e na interação, quer dentro da
família, quer fora dela Os resultados demostraram também que, de modo geral, a mãe
colaboradora possui uma concepção positiva em relação à atuação da equipe
multiprofissional, principalmente do atendimento fisioterapêutico junto a sua filha, sendo
mencionada a religiosidade/fé em Deus, por vezes, como sustentáculo para a esperança de
melhoria da criança. A Fisioterapia motora na estimulação precoce da criança com essa
síndrome tem como, principal finalidade, potencializar o seu desenvolvimento sensóriomotor. O papel do fisioterapeuta como componente da equipe da estimulação precoce é
indispensável no trabalho de crianças com deficiência intelectual, com o papel de direcionar a
facilitação das atividades motoras adequadas para cada criança, conforme a idade cronológica.
A fisioterapia auxilia a criança a alcançar as etapas de seu desenvolvimento da forma mais
adequada possível, buscando a funcionalidade na realização das atividades diárias e na
resolução de problemas diversos Este relato realizado através da História Oral de Vida da
mãedesta criança com SPW foi de fundamental importância para compreender as relações e
experiências vivenciadas por ela, além de ter sido possível registrar a importância da
fisioterapia percebida pela colaboradora, onde torna-se fundamental a criação/fortalecimento
de vínculos entre os profissionais da saúde e os familiares, na busca de favorecer o
desenvolvimento neuropsicomotor destas crianças e apoiar a família junto a um diagnóstico
que, por vezes, gera insegurança, medo e desesperança dos cuidadores e/ou responsáveis pelo
cuidado oferecido junto as mesmas. Frente a estes achados, percebe-se a relevância da atuação
da fisioterapia junto aos demais profissionais, sendo importante a manifestação de forma
efetiva quanto as suas atribuições e, assim, possibilitando reverter o conceito apenas de uma
área reabilitadora, proporcionando e delineando ao profissional, assim como a todos os
usuários do serviço, novos contornos de atuação, priorizando o cuidado na promoção de
saúde, na prevenção de doenças associadas, no apoio junto à família e no incentivo a
perseverança no tratamento. Conclui-se, portanto, que os conhecimentos gerados através desta
pesquisa podem se transformar em subsídios para estudos futuros, esperando que, propostas
possam surgir referentes à atuação da fisioterapia junto às crianças com síndromes genéticas
similares, possibilitando melhoria da qualidade de vida daqueles que vivenciam exclusão,
estigma e subestimação frente às limitações impostas não só por suas deficiências, mas, e
principalmente, pela sociedade e pelo desconhecimento de suas potencialidades.
Descritores: Estudo de caso. Síndrome de Prader-Willi. Fisioterapia.
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A INICIAÇÃO A DOCÊNCIA NA FORMAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Fhilipe Santos Ferreira1
Laura de Sousa Gomes Veloso

INTRODUÇÃO: A Monitoria Acadêmica tem o compromisso de desenvolver a autonomia e
a formação integral dos alunos, incentivar a interação entre eles e os professores e propiciar
apoio aos graduandos. Na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCMPB), essa
atividade busca estimular no aluno monitor o senso de responsabilidade, de cooperação, a
satisfação em ampliar conhecimentos e o empenho nas atividades acadêmicas. A prática da
monitoria representa uma oportunidade para os estudantes compreenderem a importância da
ética, da constante atualização e do empreendimento na própria formação, seja como um
futuro profissional do mercado ou como pesquisador. De acordo com artigo 8 das Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Fisioterapia, “O projeto pedagógico do Curso de
Graduação em Fisioterapia deverá contemplar atividades complementares e as Instituições de
Ensino Superior deverão criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos
pelo estudante, através de estudos e práticas independentes presenciais e/ou a distância, a
saber: monitorias e estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão;
estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins” (BRASIL, 2002). Nos
últimos tempos, diversos tipos de prática pedagógicas para o alunado têm sido temas de
grandes discussões dentro de um universo de conhecimento em constante transformação,
partindo do pressuposto de que a educação só pode ser compreendida dentro do contexto em
que se situa e que no processo de evolução e desenvolvimento deve-se está em sintonia com
as tendências e as necessidades da atualidade. Neste sentido, o paradigma educacional aponta
caminhos de reflexão para as universidades como forma de pensar a produção do saber
vinculado à propagação deste. Sugerindo-se, então, a necessidade de revisar a proposta
educativa direcionando-a para o compromisso da produção do conhecimento durante a
formação profissional universitária, associado à realidade vivenciada durante esta formação
(ARRUDA; ALCÂNTARA; ISRAEL, 2005). Um momento adequado para a prática de
atividades pedagógicas voltadas para o aluno, onde vincula teoria e prática, conhecimento
científico e habilidades em metodologia de ensino pode ser durante a realização da monitoria
das disciplinas no processo de graduação. No curso de Fisioterapia da FCMPB, durante a
formação acadêmica, os alunos percorrem várias áreas de conhecimento e recursos
fisioterapêuticos, dentre estas, a Fisioterapia Aquática ou, comumente conhecida por,
Hidrocinesioterapia, a qual é uma atividade terapêutica que consiste em utilizar os recursos de
uma piscina preparada especificamente para este fim com medidas, profundidade,
temperatura, ambiente, experiência e prática profissional. Dessa forma, a disciplina de
Hidrocinesioterapia traz para o alcance do discente a chance de descobrir e aprender a utilizar
os vários princípios físicos da água a favor dos melhores e necessários efeitos fisiológicos
para a reabilitação de pacientes com distúrbios diversos. Além do amplo conteúdo
programado e administrado pela docente, em aulas expositivas teóricas e práticas, esta
disciplina proporciona ao acadêmico monitoramento e apoio no aprendizado destas
habilidades por outros alunos previamente preparados e selecionados, denominados
monitores, com o intuito de favorecer o alunado na aprendizagem do poder terapêutico da
Graduando do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba,
Fisioterapeuta, Especialista, Professora do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba,
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água e sua aplicabilidade, como também possui o designo de ampliar os horizontes destes
alunos quanto a sua formação em geral e, consequentemente, aproximar estes para o mundo
aquático. Neste contexto, torna-se compreensível a importância de práticas pedagógicas
voltadas para a atuação do discente em monitorias, como forma de proposta educacional,
direcionada para a produção do conhecimento por parte do aluno, associado ao paradigma de
agir, interagir e transformar, formando alunos com consciência crítica e reflexiva para o
âmbito acadêmico e à docência. O projeto de monitoria desenvolvido pela FCMPB objetiva
incentivas o acadêmico nas atividades de graduação, despertar nos alunos o interesse pela
carreira de docente, propiciando-lhe a possibilidade de utilizar o seu potencial e assegurar
uma formação profissional qualificada. Além disso, visa incentivar a prática da pesquisa
científica, proporcionar um maior estreitamento nas relações entre alunos e professores,
propiciar a melhoria da qualidade de ensino, diminuir o índice de repetência e evasão e
contribuir para a construção dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, intensificando
e assegurando, dessa forma, a cooperação entre professores e estudantes no processo de
ensino-aprendizagem desenvolvido pela instituição (FCMPB, 2005). Diante desse cenário, o
referido trabalho justifica-se pela necessidade de demonstrar quão dinâmico e construtivo
pode ser o projeto de iniciação à docência, possibilitando uma visão integral e cooperativa
entre os alunos (monitores e monitorados), estimulando o alunado a possuir autonomia e a
iniciativa de buscar de fontes de conhecimento além do exigido pelos docentes e também tem
oportunizado o intercâmbio de experiência entre docentes, monitores e alunos, favorecendo a
construção
dos saberes científicos. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: No período
compreendido entre março e setembro do corrente ano foram realizadas monitorias teóricas e
práticas à grande maioria dos alunos que passaram pela disciplina de Hidrocinesioterapia. As
atividades Teóricas foram realizadas em sala de aula com o auxílio do quadro branco e de
material multimídia, como PowerPoint e vídeos. Foram desenvolvidas revisões dos assuntos
ministrados em sala de aula pela professora, sendo ressaltados Princípios Físicos da Água,
Efeitos Fisiológicos e Terapêuticos da Imersão, base teórica dos métodos Watsu, Bad Ragaz,
Halliwick, Relaxamento, Ai-chi e Exercícios Aquáticos Terapêuticos (E.A.T.), Crioterapia e
os Efeitos Fisiológicos do Frio. Nestes momentos também foram tiradas as dúvidas quanto à
formatação e estruturação dos seminários finais da disciplina, e a correção juntamente com os
alunos de atividades, pesquisas e roteiros de estudos solicitadas pela docente. As atividades
Práticas foram desenvolvidas dentro do Centro de Terapias Aquáticas da FCMPB e, em
algumas vezes, em piscinas particulares, a fim de que fosse possível suprir, principalmente, as
necessidades dos alunos quanto às Orientações e Treinos para a aplicabilidade dos seminários
estabelecidos pela professora. Durante estes momentos práticos foram ministrados os vários
métodos aquáticos (E.A.T., Watsu, Bad Ragaz, Halliwick, Ai-chi, Relaxamento Global,
Floatation Rest), como também foram testados e associados os Princípios Físicos da Água
vistos na teoria, resgatando o vínculo teoria e prática. Foram efetivadas revisões e resoluções
que questionários e estudos dirigidos solicitados pela professora, leituras de artigos
relacionados aos temas teóricos desempenhado em sala de aula, acompanhamento e suporte
durante algumas aulas práticas juntamente com a docente. No primeiro semestre de 2013 o
monitoramento real da disciplina esteve presente nos meses de março, abril e maio, sendo o
mês de abril com maior incidência de atividade da monitoria. Por sua vez, no segundo
semestre do referido ano, a monitoria encontra-se em andamento, sendo setembro, até então, o
mês com maior incidência pela procura dos alunos. Os meses funcionais da monitoria
variaram entre 11 a 13 dias/mês de atividades, obedecendo a exigência de 10 horas semanais.
Os demais meses não citados se enquadram em período não letivo ou em meses de nenhuma
incidência e/ou procura pelo auxílio da monitoria. IMPACTO: O programa de monitoria tem
contribuído imensamente tanto para a formação profissional dos acadêmicos, quanto
formação inicial para a docência no ensino superior. A oportunidade de se dispor como
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monitor ultrapassa as barreiras da simples formação acadêmica e complementa
significativamente a construção de um profissional ético, critico, reflexivo, inovador e
capacitado, bem como ainda, adentra na esfera pessoal e abarca o caráter satisfativo de cada
um. A monitoria promove o intercâmbio de saberes entre os estudantes-monitores e os
professores-orientadores, fomentando a troca de experiências e competências na elaboração e
na execução de projetos com interação e relação interpessoal, antecipando para tais estudantes
a percepção do Ser Professor. O programa de monitoria promove uma iniciação à Docência,
com o objetivo de abrir caminhos e permitir os primeiros passos em direção a um programa
de valorização do Docente no Ensino Superior, no sentido de assegurar o aperfeiçoamento do
discente quanto profissional e futuro docente, como ainda o corpo docente atual em suas
orientações didático-metodológicas. Nesse sentido, é possível observar que esse programa
desperta a relevância do ensino e da formação de professores diferenciados para o ensino
superior e estimula professores a envolverem os estudantes de graduação no processo de
ensino-aprendizagem, inserindo nesse contexto a pesquisa e a extensão. É válido ressaltar que
o conhecimento adquirido com a experiência da monitoria interfere positivamente nos demais
aspectos da graduação, onde é visto que o conhecimento mais específico e aprofundado de
uma determinada disciplina a qual o estudante monitora influencia nas habilidades e
competências práticas e teóricas de outras disciplinas que não, necessariamente, estejam
relacionadas, fazendo com que o estudante-monitor propague seu conhecimento
interdisciplinarmente e favoreça a própria formação profissional, ou seja, o estudante-monitor
consegue vincular os seus conhecimentos da disciplina a qual monitora com outras disciplinas
da sua graduação, favorecendo e facilitando a sua formação e ampliando os seus
conhecimentos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A integração ensino, pesquisa e extensão é
uma estratégia importante para materializar a qualidade da formação acadêmica. Para isso, a
extensão e a pesquisa devem ser entendidas como princípios educativos próprios da formação
acadêmica, e inerentes ao ensino. Dessa forma, deve-se considerar a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, sendo um princípio pedagógico fundamental ao processo
formativo. Compreendendo que as atividades de extensão e de pesquisa são expedientes vitais
ao processo de ensino-aprendizagem na graduação (FORGRAD, 2004). A formação do
professor (em qualquer nível da educação) deve ocorrer em um clima de pesquisa, de
reflexão, de crítica como estratégias de aprendizagem e de construção da profissão. Em
atendimento a tal orientação, destaca-se a necessidade dos alunos (que se interessam pela
docência) serem envolvidos, desde cedo, em projetos de ensino (monitoria) que contribuam
para o início de uma cultura formativa, voltada para a docência na educação superior
(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004). A realidade da prática educativa na graduação,
portanto, deve ser o ponto de partida e de chegada para o desenvolvimento de uma pedagogia
universitária e de atividades curriculares redimensionadas na perspectiva de um trabalho
articulado e coletivo em torno de um excelente projeto pedagógico. Há muitas dificuldades,
ainda encontradas, nesse processo no âmbito da formação à docência. Para superá-las algumas
iniciativas devem ser tomadas, dentre estas: é necessária a implementação de uma política de
financiamento acadêmica mais ampla e não discriminativa para a melhoria do ensino de
graduação. Portanto, o exercício da docência na educação superior necessita superar uma
concepção de ensino aliada à simples transmissão de conteúdos e de uma concepção de
aprendizagem reduzida à mera assimilação dos conteúdos curriculares. Ser professor exige
saberes, conhecimentos, competências e habilidades que prescindem de uma formação
específica. A ausência disso resulta em uma prática pedagógica repetitiva, desmotivante e
descontextualizada. A iniciação à docência deve traduzir-se em um permanente fazer-se, um
descobrir-se, um realizar-se. Desse modo, a atividade docente não pode limitar-se a técnicas
de ensino, devendo constituir-se sim em uma prática reflexiva.
Descritores: Fisioterapia; Hidroterapia; Iniciação à docência.
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A TALASSOTERAPIA NA PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA
IDOSA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Hewellyn Pinheiro Fraga1
Jéssica Natane Macedo de Oliveira²
Suzianne Orange Viana³
Bianca Sá Barreto Pires Malta Botelho4
Olívia Galvão Lucena Ferreira5
Laura de Sousa Gomes Veloso6
Introdução: Definido em termos biológicos, o envelhecimento é o imperativo natural que
compreende os processos de transformação do organismo que ocorrem após a maturação
sexual e que implicam na diminuição gradual da probabilidade de sobrevivência. Esses
processos são de natureza inter-racional, iniciam-se em diferentes épocas e ritmos que levam
a resultados diferenciados de pessoa para pessoa. Enfim, o processo fisiológico do
envelhecimento é uma consequência natural e progressiva no comportamento vivo do homem.
Marcado por mudanças internas e externas, ou melhor, alterações morfológicas, fisiológicas e
bioquímicas. O envelhecimento é um fato reconhecidamente heterogêneo e que, em
sociedades como a brasileira, de grandes desigualdades sociais, econômicas e regionais. A
velhice pode significar vivências totalmente diferenciadas que vão da plenitude à decadência,
da satisfação e prazer à miséria e ao abandono, exemplificadas de forma concreta e implícita
através do processo impessoal e dispensável, em muitos casos, da institucionalização. Como
uma possível resposta a este problema de ordem pública, as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais propõem que, especificamente no caso da profissão de Fisioterapeuta, os cursos de
graduação em Fisioterapia, em todo território brasileiro, abordem como perfil para o seu
profissional egresso uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado para
atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual, que
detém visão ampla e global, respeitando os princípios éticos/bioéticos, e culturais do
indivíduo e da coletividade, experimentando os diversos recursos terapêuticos
disponibilizados nos três níveis de atenção à saúde, de características naturais ou artificiais.
Com isso, a diversidade de recursos terapêuticos possibilita ao profissional fisioterapeuta o
desenvolvimento de uma práxis globalizada, que atenda às demandas biopsicomotoras dos
pacientes atendidos. Nessa diversidade, a Balneoterapia se destaca através da aplicação de
recursos naturais com objetivos de tratamento, destacando-se a Talassoterapia. Mesmo sem
ser conhecida por este nome, a Talassoterapia já era praticada há pelo menos 4000 anos a.C.
pelos chineses, que retiravam das algas vermelhas substâncias com poderes curativos.
Romanos e gregos também perceberam o potencial marinho na cura de diversas
enfermidades; entretanto, a Europa se tornou palco dos principais desenvolvimentos dessa
técnica, onde surgiram, nos séculos XVII e XVIII, os primeiros textos sobre o tema e o
pioneiro Instituto de Talassoterapia, instituído por Louis Bagot. Assim, a Talassoterapia é um
conjunto amplo de técnicas terapêuticas que compreende todos os recursos marinhos, desde a
utilização da água salina até a do clima marítimo, passando pelo tratamento com algas, areia
do mar, lama dos lagos salgados, dentre outros. Elementos minerais, como iodo (efeito antiGraduanda do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba,
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inflamatório e anti-infecioso), enxofre (melhora as afecções cutâneas), cálcio (melhora a
mineralização óssea) e sódio (estimulante do sistema nervoso), que aparecem em grandes
quantidades na água do mar. Estes sais minerais se mantêm na água na mesma temperatura do
corpo, isto é, a aproximadamente 37ºC, e são absorvidos pela pele pelo mecanismo de
difusão. A ação térmica da água do mar em conjunto com estes componentes (iodo, sódio,
enxofre, cálcio) hidrata e regenera o organismo, realizando uma verdadeira osmose entre o
mar tonificante e o corpo tensionado pelas vicissitudes da vida contemporânea. Por
proporcionar inúmeros benefícios terapêuticos, a terapia no ambiente marítimo possui uma
enorme utilidade no tratamento de diversas patologias, bem como possibilitar sensações de
alívio e bem-estar físico, nos domínios físico e mental. É importante frisar que a
Talassoterapia também pode ser fonte extremamente acessível e de baixo custo para a
promoção de qualidade de vida em grupos especiais, tais como pessoas com deficiência e
idosos, devido ao clima, diversidade de praias e as propriedades físico-químicas do ambiente
marítimo. Assim, as alterações cinéticas e funcionais decorrentes do envelhecimento, sejam
senescentes ou senis, podem ser positivamente ajustadas pelos efeitos mecânicos e termais da
água do mar, fazendo com que haja fortalecimento muscular, alívio da sobrecarga articular,
aumento do metabolismo, diminuição da sensação de dor, facilitando os movimentos.
Objetivo: Relatar a experiência vivenciada durante a realização da talassoterapia em um
grupo de idosos. Descrição da experiência: Com a proposta de construir novas
possibilidades terapêuticas no cuidado a saúde da pessoa idosa, no dia 07 de outubro do
corrente ano, 18 idosos atendidos na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba, participaram efetivamente de um atendimento baseado nos princípios da
Talassoterapia, realizado na Praia de Tambaú, litoral urbano do município de João Pessoa/PB,
contando com a presença de 18 acadêmicos do curso de Fisioterapia da FCM/PB, cursando o
sexto período matriz curricular. Os idosos participantes são atendidos sistematicamente pelos
acadêmicos do curso de fisioterapia, no período da matriz curricular, nas disciplinas Prática
Clínica Fisioterapêutica em Geriatria e Gerontologia, Prática Clínica e Fisioterapêutica em
Cardiologia e Angiologia, além do Projeto de Extensão Universitária “Promoção a Saúde da
Pessoa Idosa”. Os acadêmicos foram divididos em três equipes, a saber: 1) Equipe de
Verificação de Sinais Vitais; 2) Equipe de Organização Estrutural, responsável pela recepção
e café da manhã, servido após as atividades realizadas; 3) Equipe de Facilitadores, que
conduziram as atividades terapêuticas realizadas em ambiente marítimo. Em toda a sessão, as
atividades propostas foram precedidas por verificação dos sinais vitais e por esclarecimentos
quanto aos objetivos do evento. Os materiais utilizados foram: bastões, bolas e bambolês, que
constituíram um circuito proprioceptivo na areia, além de dinâmicas corporais estimulando à
coordenação, o equilíbrio dinâmico, a força muscular em membros inferiores e a melhora da
circulação periférica, proporcionando a socialização entre os participantes e a construção das
relações intergeracionais. Após essas atividades, os participantes foram direcionados para a
beira do mar, a fim de realizar treino de equilíbrio estático, estimulação sensorial e exercícios
respiratórios. Impacto: A referida atividade contribuiu com a população idosa local ao
disponibilizar a experiência de um atendimento fisioterapêutico em um espaço lúdico e
socializador, estimulando maior interação com o meio ambiente. Tal evento tornou-se, dessa
maneira, importante ferramenta na promoção de um envelhecimento saudável e participativo.
Foi possível observar a integração dos conteúdos teóricos e práticos ministrados pelas
disciplinas já citadas, oportunizando aos futuros fisioterapeutas a capacidade de se apropriar
do exercício de habilidades e competências que envolvam o desenvolvimento de ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto
coletivo, capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado de recursos terapêuticos
diversos em qualquer ambiente, desde o ambulatorial ao meio natural. Por fim, podemos
concluir que o atendimento realizado através da Talassoterapia trouxe benefícios individuais e
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coletivos, que variaram desde a autonomia no desenvolvimento das atividades cotidianas até a
promoção de uma maior rede social para toda a clientela, seja composta pela comunidade
geral ou pela acadêmica. Considerações finais: A importância do tratamento fisioterapêutico
ao idoso é buscar manter a independência ou a menor dependência possível do idoso afligido
por alguma doença limitante de sua autonomia. Como também, prevenir diversas afecções,
que podem decorrer, a exemplo, as quedas. É preciso que as iniciativas terapêuticas concretas
e globais, nos campos de promoção e educação em saúde, sejam valorizadas e disseminadas
para influenciar a promoção de uma velhice contextualizada, participativa e com qualidade. E,
para isso, não basta que alguns profissionais de saúde saibam atuar de forma criativa e
humanizada. Essa prática de saúde adotada deve possibilitar uma vivência diferenciada para
os principais atores da prática docente, isto é, discentes e pacientes, pode ser entendida como
a busca de novas metodologias formativas em Fisioterapia, baseando-se numa constante troca
de conhecimento entre o saber popular e o científico, entre a realização de terapias em grupo
utilizando recursos tradicionais naturais em ambientes diversos. Por fim, é através das trocas
de saberes e experiências que o vínculo terapeuta-paciente, e com maior profundidade, a
ligação entre juventude e velhice consegue estabelecer naturalmente, tornando os idosos
assistidos nesse evento mais convictos, capazes, seguros e esperançosos com relação ao seu
processo de envelhecimento e a importância das trocas intergeracionais nesse processo de
mudança, a partir de práticas dialógicas simples em um ambiente rico em vitalidade, como é o
caso do ambiente marítimo. Pelas suas propriedades físicas, químicas e biológicas,
conjugadas com a ação térmica da água do mar, a Talassoterapia se torna uma autêntica fonte
de saúde, na promoção do bem estar físico, mental e intelectual, contribuindo para a qualidade
de vida e de envelhecer. Envelhecer não significa declínio e degeneração, mas mudança e
reestruturação como em outra fase qualquer da vida. Para se ter um envelhecimento bem
sucedido, assim como na infância, adolescência e na maturidade, é preciso manter a saúde e o
bom funcionamento físico mental e social, fatores esses indispensáveis à qualidade de vida.
Descritores: Climatoterapia; Qualidade de vida; Idosos.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA SEXUALIDADE EM MULHERES NO
CLIMATÉRIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Adriana Germano de França1
Ariane de Medeiros Santana
Rachel Cavalcanti Fonseca Pereira
Luísa Barreto Pereira Moreno
INTRODUÇÃO: Durante o climatério e menopausa a mulher passa por inúmeras
transformações em seu corpo e mente, podendo incidir sobre sua sexualidade. O termo
“Climatério”, derivado de Klimater designa “período critico” e compreende a transição
ocorrida por volta dos 40 e 60 anos de idade da mulher, no qual ocorre a passagem da fase
reprodutiva para não reprodutiva. Durante esse período, diversas são as alterações físicas e
fisiológicas compreendidas a partir da redução significativa do número de folículos primários
no ovário derivando uma desregulação dos níveis hormonais de progesterona, mas,
principalmente de estrogênio, sendo este aparecendo em níveis abaixo do normal na maioria
dos casos. Como resultado surgem determinados sintomas que podem apresentar-se com
maior ou menor intensidade, são alguns dele sudorese, oscilações de temperatura, dispaurenia,
instabilidade conjugal, diminuição do desejo sexual, insônia, aumento da elasticidade, gordura
localizada no quadril e coxa, perda da suspensão e sustentação dos órgãos pélvicos, baixa
lubrificação vaginal. Além é claro de poder apresentar quadros patológicos como doenças
cardiovasculares, elevação das taxas de colesterol, osteoporose e outros. Outros autores
apontam que os sintomas do climatério podem ou não repercutirem na vivência da
sexualidade da mulher, mas devido à falta de conhecimento, muitas pessoas tendem em
associar as modificações que ocorrem no corpo e nas relações sexuais, exclusivamente à
menopausa, sem considerar outros aspectos que possam interferir na vivência deste momento.
O que se percebe é que a sexualidade da mulher após a menopausa, ainda nos dias de hoje, é
rodeada de muitos mitos, tabus e preconceitos, pois, algumas culturas, que tanto valorizam a
beleza física centrada na jovialidade, favorecem a concepção errônea de que à medida que o
corpo envelhece, o exercício da sexualidade se finda. Pelo fato de, atualmente, a sexualidade
ser reconhecida como um dos aspectos que reflete na qualidade de vida da pessoa, se
modificando e assumindo características peculiares em cada fase da vida, é fundamental
conhecer as necessidades e dificuldades femininas durante o climatério para a promoção de
seu bem-estar ao longo de seu processo de envelhecimento, mediante ações que contemplem
o ser integral. È importante entender que a sexualidade nessa época da vida deve ser
compreendida para além do ato sexual e sim como uma relação de diálogo, carícias, amor e o
entendimento das alterações por parte do homem e da mulher sobre suas alterações físicopsicológicas resultantes do climatério. Ou seja, que seja primado por uma interação mutua
consigo e com seu acompanhante com confiança em toda a esfera vital. Os desconfortos da
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fase como diminuição da lubrificação, elasticidade e dificuldade a possibilidade á penetração,
revelam-se a partir do hipoestrogenismo ocorrido no climatério. Outro ponto, comumente
relatado é a diminuição do desejo sexual, o qual se reporta a redução da testosterona. A
intervenção junto á mulher climatérica é fundamental e neste contexto o fisioterapeuta tem
papel fundamental, uma vez que os problemas agravarão a qualidade de vida, tanto na relação
com sua família, quanto em sua identidade ativa nas decisões cotidianas, e inclusive, sem sua
sexualidade para com seu companheiro. Com o apoio da Fisioterapia, inúmeros são os
recursos terapêuticos que poderão auxiliar na reabilitação das disfunções sexuais apresentadas
pela mulher no climatério e menopausa. A preservação de uma sexualidade aflorada e estável
durante essa fase é de extrema importância, pois possibilita a enfrentar normalmente esse
período de intensas transformações no seu corpo. A cinesioterapia, auxilia no treino da
consciência corporal e fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico (MAP), contribuindo
para os casos de redução do desejo e de excitação e de dificuldade para atingir o orgasmo,
pois melhoram a lubrificação da região e do recrutamento muscular local. Outro recurso é o
Biofeedback (aparelho que mensura, avalia e trata disfunções sexuais por estímulos táteis)
usado para elaboração e aprendizado dos MAP, a eletroestimulação e a massagem perineal
para o alivio da dor e relaxamento dos MAP nos casos de dispareunia e vaginismo. Os
exercícios de Kegel também auxiliam na reeducação comportamental para normalizar suas
funções sexuais. OBJETIVO: Relatar uma experiência acadêmica com o grupo de mulheres
no climatério/menopausa, visando à temática sexualidade no climatério. DESCRIÇÃO DA
ATIVIDADE: Foi desenvolvido pelas docentes e discentes do sétimo período do curso de
fisioterapia da Faculdade Ciências Médicas da Paraíba neste semestre 2013.2, na disciplina
prática de ginecologia e obstetrícia uma roda de conversa com o grupo de mulheres no
climatério/menopausa a fim de dialogar sobre as mudanças ocorridas nesse período em
relação à sexualidade. No dia compareceram oito mulheres com idade média de 55,6 anos.
Para facilitar a compreensão da temática, utilizou-se da metodologia ativa para demonstrar o
uso correto de preservativos (masculino e feminino) e do gel lubrificante, as quais foram
convidadas a participarem da dinâmica, bem como a sua importância na prevenção das
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’S) e na melhora da função sexual pela
lubrificação da vagina, respectivamente. Posteriormente, foi realizada a atividade física,
dividida em: aquecimento, alongamento, treino específico e relaxamento. Após a verificação
dos sinais vitais inicias, foi dado inicio as atividades. O aquecimento foi realizado com um
treino de marcha com obstáculos (arco), associado com flexo-extensão do ombro e
circundução com o bastão, durante 5 minutos. Foi realizado o auto-alongamento global de
cervical, MMSS e MMII, mantendo por 20 segundos cada estrutura. Foram realizados os
exercícios de Kegel. Inicialmente as pacientes ficaram sentadas na cadeira e contraíram a
Musculatura do Assoalho Pélvico (MAP) durante 5 segundos e relaxava durante 10 segundos
(1X10). No segundo momento foi realizada a contração durante 10 segundos e relaxando
durante 5 segundos (1X10) da mesma musculatura anterior. No terceiro momento foi pedido
para que elas realizassem contrações rápidas, seguidas de um rápido relaxamento (1X10) do
MAP. No quarto momento foi solicitado que as pacientes ficassem deitadas no colchonete e
realizasse a báscula do quadril (ponte) associada com a contração dos MAP durante 5
segundos e relaxamento de 5 segundos (1X10). No quinto momento as pacientes ficaram de
joelho, fazendo retroversão do quadril associado com a contração dos MAP durante 5
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segundos e relaxamento de 5 segundos (1X10). Para finalizar o relaxamento foi feito com as
pacientes deitadas nos colchonetes, com ajuda de um aparelho de som e músicas relaxantes
com sons da natureza. Para facilitar este momento, utilizou-se a técnica de relaxamento que
busca a sensação de estar em um ambiente tranqüilo e que transmita paz, ambiente com pouca
iluminação e temperatura agradável, sendo utilizado o ambiente da praia, suas ondas, brisa e
areia. A cada momento, a aluna conduzia as mulheres (de olhos fechados) a imaginarem-se
neste local, escutando as ondas do mar e sentindo a areia em seus pés, durante 5 minutos. Ou
seja, todos os exercícios executados pelo grupo, exigiram um maior trabalho da MAP, com o
objetivo de conscientizar as participantes para a localização deste grupo muscular e a
continuidade dos exercícios e sua importância na sua vida sexual. CONCLUSÃO: Após a
menopausa, bem como em qualquer outro momento da vida, a mulher precisa se sentir
envolvida física e emocionalmente. O climatério e a menopausa trazem consigo modificações
físicas, emocionais e sociais significantes para a mulher, sendo importante que os
profissionais de saúde tenham conhecimento sobre estes assuntos para que possam auxiliá-la a
entender e aceitar as modificações que ocorrem em seu corpo. A sexualidade da mulher
climatérica pode comprometer-se durante esse período critico de sua vida, tanto por desordens
físicas, biológicas, psicológicas e até mesmo sociais, determinando com que a mulher obtenha
um decréscimo em sua qualidade de vida. Destaca-se a necessidade de se pesquisar, a
percepção destas mulheres quanto à sexualidade no climatério, visto que muitas apresentaram
dúvidas durante a roda de conversa. Observou-se ainda, fragilidade no entendimento do
climatério e menopausa, de suas manifestações clínicas, bem como, na conscientização da
localização e contração da musculatura do assoalho pélvico, sendo importante a continuação
destas atividades educativas. Assim, uma abordagem integrativa é fundamental para
minimizar ou tratar, por exemplo, da diminuição do libido, da dispaurenia (dor durante a
atividade sexual) ou do vaginismo (contração involuntária da musculatura da vagina,
causando dor durante a relação sexual), que poderão decorrer das alterações hormonais
advindas desta fase. É de suma importância que haja todos os tipos de esclarecimentos com a
ajuda de uma equipe multiprofissional, incluindo o fisioterapeuta, para garantir condições
para viver tranquilamente sob os efeitos dessa mudança critica. Cabe ainda ao fisioterapeuta e
demais profissionais de saúde aproveitar todas as oportunidades para realizar atividades de
educação em saúde, mostrando-se preparado para esclarecer dúvidas e desmistificar as
crenças que ainda estão associadas a esta fase, entre elas, as que englobam a esfera sexual.
Muitos mitos foram construídos, através dos anos, que fizeram acreditar no fim da vida sexual
com a interrupção da menstruação, mas, graças a literatura atual, pode-se verificar que a
mulher no climatério e menopausa pode manter tranquilamente sua função na intimidade.
Sempre, é claro, buscando compreender e cuidar o corpo, para que mantenha seu equilíbrio
psico-fisico-funcional. Para isso, considera-se importante a abordagem em grupo, pois além
de facilitar a sociabilidade e o vínculo, estimula as trocas de saberes e experiências entre
todos os atores envolvidos, onde todos são agentes ativos na aprendizagem. Assim, percebese que todas as estratégias são válidas quando o objetivo é transmitir experiências e gerar
mudanças que melhorem a qualidade de vida destas mulheres, independentemente dos níveis
de atenção a saúde.
DESCRITORES: Climatério; fisioterapia; sexualidade.
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ACESSIBILIDADE DAS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
FÍSICA AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Djulyê Kerolline de Sousa Gomes1
Amanda Sales Stehling
Yrisllanea Dantas Alves
AlinneBeserra de Lucena Marcolino
Laura de Sousa Gomes Veloso
Olívia Galvão Lucena Ferreira
INTRODUÇÃO: Uma criança com alguma disfunção neuromuscular pode obter melhores
respostas a intervenção terapêutica, quanto mais precoce for realizado o tratamento, pois estas
podem recuperar-se de muitos problemas quanto mais cedo for identificado e iniciado o
acompanhamento multiprofissional. Este estudo objetivou investigar a acessibilidade das
crianças com deficiência física do bairro Alto do Mateus aos serviços de fisioterapia. Trata-se
de uma pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem quantitativa e qualitativa, realizada
numa Unidade de Saúde da Família, em João Pessoa/PB. Foram entrevistados 10 cuidadores
de crianças com deficiência física. Os dados foram analisados através de estatística descritiva
e análise léxica. Foi observado que as crianças,tinham entre 2 a 13 anos, 60% do gênero
feminino e90% fizeram tratamento fisioterapêutico. Das crianças que fizeram fisioterapia,
66,7% utilizaram o serviço fisioterapêutico do SUS. No momento da pesquisa, apenas 20%
estavam realizando fisioterapia. 90% relataram ter alguma dificuldade de acesso aos serviços
de fisioterapia. Os resultados apontaram a evidente necessidade de informar as famílias a
importância da continuidade do acompanhamento fisioterapêutico.Éreconhecida a
importância de políticas públicas direcionadas as crianças com deficiência física que não
apenas garantam o acesso aos serviços de saúde de maneira integral e igualitária, mas que
permitam este acesso, considerando as particularidades de cada caso, para uma efetiva
implementação dos seus direitos a saúde. Através de um olhar mais atento à criança com
deficiência, inserida num contexto familiar, econômico e social, promovendo, assim, uma
maior conscientização das suas necessidades e melhor qualidade de vida. Crianças com
deficiência são aquelas crianças que possuem alguma limitação, e por isso necessitam de
cuidados a mais. Essas limitações podem decorrer de problemas visuais, auditivos,
neurológicos e/ou motores, bem como de condições ambientais desfavoráveis, já que a
influência do meio ambiente sobre a criança parece dotada de importância crítica. Uma
criança com alguma disfunção neuromuscular pode obter melhores respostas a intervenção
terapêutica, quanto mais precoce for realizado o tratamento, pois as crianças podem
recuperar-se de muitos problemas de desenvolvimento neuropsicomotor quanto mais cedo for
identificado e iniciado o acompanhamento terapêutico multiprofissional. O Sistema Único de
Saúde (SUS) garante o direito à saúde com acesso integral, universal e gratuito para toda a
população do país, tem como princípios doutrinários: a universalidade, onde a saúde é
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reconhecida como um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado garantir as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício e o acesso à atenção e assistência à saúde em
todos os níveis de complexidade; a eqüidade, que é um princípio de justiça social porque
busca diminuir desigualdades, isto significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais
onde a carência é maior; e por fim, a integralidade que significa a garantia do fornecimento de
um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos, curativos e coletivos,
exigidos em cada caso para todos os níveis de complexidade de assistência e engloba ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 1991). O Estatuto da Criança e do
Adolescente, através da Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, em seu artigo 11, assegura
atendimento médico à criança e ao adolescente, através do SUS, garantindo o acesso universal
e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde e garante
também as crianças e aos adolescentes com deficiência atendimento especializado (BRASIL,
2008). O SUS avança no controle das causas principais da mortalidade infantil, assim como
na definição de diretrizes que resultem em melhor acesso aos cuidados básicos de saúde,
observando a necessidade de atenção nos grupos de maior risco e, desta forma, aprimorando a
capacidade de prestar assistência de qualidade às vítimas das doenças mais prevalentes na
população infantil. Diante disso, torna-se perceptível a importância do atendimento através de
uma equipe interdisciplinar que tenham como objetivo oferecer apoio e compreensão a essas
crianças buscando melhores resultados terapêuticos. A fisioterapia atuando na área de
pediatria tem como base a avaliação e o planejamento como também a execução do programa
terapêutico propício para cada criança. Inicialmente o fisioterapeuta deve fazer uma avaliação,
buscando identificar as limitações, as dificuldades, as alterações, as capacidades e as
necessidades de cada criança. Em seguida, o tratamento deve buscar a reabilitação cinética
funcional e manter as funções já existentes ou aprimorá-las (FUJISAWA; MANZINI, 2006).
A partir da garantia do direito a saúde, é nítida a necessidade de uma assistência integral as
crianças em todos os níveis de complexidade do SUS. Portanto, verificar a acessibilidade das
crianças com deficiência aos serviços fisioterapêuticos, estudando as dificuldades que possam
impossibilitar este acesso, torna-se de grande relevância por possibilitar um diagnóstico
situacional importante no seu atendimento, conhecendo as possíveis necessidades de atenção
à saúde que garantam os seus direitos como cidadão no fortalecimento de sua inclusão na
sociedade, além de uma melhor qualidade de vida. Diante do exposto este estudo teve como
objetivo investigar a acessibilidade das crianças com deficiência física do bairro Alto do
Mateus aos serviços de fisioterapia, observando a prevalência de crianças com deficiência
física, caracterizando o perfil sociodemográfico, avaliando a acessibilidade destas crianças
aos serviços de fisioterapia e identificando os fatores que interferem à acessibilidade referida.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa exploratória com uma abordagem quantitativa
e qualitativa dos dados. Foi realizada na Unidade de Saúde da Família (USF) Nova Conquista,
situada no bairro Alto do Mateus, na cidade de João Pessoa – PB, que é uma unidade de saúde
integrada, composta por quatro equipes de saúde e atende 3.446 famílias. Inicialmente,foi
realizado um levantamento do número de crianças com deficiência física, cadastradas na
referida unidade e com o auxílio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) os dados foram
coletados através de um roteiro de entrevista semi-estruturado contendo itens referentes ao
perfil sócio demográfico da criança, avaliação funcional, identificação do acesso aos serviços
fisioterapêuticos e das possíveis interferências no acesso aos serviços de fisioterapia. O
presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (nº do protocolo 022). Vale
salientar que para a realização do estudo proposto foram obedecidos os critérios estabelecidos
pela resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre ética em pesquisa com
seres humanos. A participação dos indivíduos foi voluntária, foram esclarecidas todas as
dúvidas e os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados
colhidos através do instrumento utilizado na pesquisa foram estudados, analisados e
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interpretados, comparando-os com as informações baseadas na literatura. Para caracterização
da amostra e obtenção dos resultados em relação a acessibilidade das crianças aos serviços de
fisioterapia foram utilizadas as análises estatísticas descritivas, apresentadas na forma de
média e desvio padrão no programa Microsoft Excel.Os dados qualitativos foram
interpretados através da Análise Léxica que consiste em passar da análise do texto para a
análise do léxico, ou seja, o conjunto de todas as palavras encontradas nos depoimentos ou
respostas. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: Os resultados apreendidos, a
partir do instrumento utilizado, possibilitaram inferir a respeito da acessibilidade das crianças
com deficiência física do bairro Alto do Mateus aos serviços de fisioterapia. De acordo com
dados do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), a Unidade de Saúde da Família
Nova Conquista possuía um total de 84 pessoas com deficiência física, incluindo crianças e
adultos, sendo 5 crianças de 0 a 14 anos. O SIAB é um sistema de informação territorializado,
cujos dados são gerados por profissionais das equipes de saúde da família, sendo coletados
em âmbito domiciliar e em unidades básicas nas áreas cobertas pelo Programa de Agentes
Comunitários de Saúde e Saúde da Família (PACS/PSF), possibilitando a construção de
indicadores referentes às áreas de abrangência do Programa. Entretanto, foram entrevistados
10 cuidadores de crianças com deficiência física, sendo possível observar, a partir do
levantamento com os próprios agentes comunitários de saúde (ACS), que ainda existiam
outras crianças com deficiência física que não participaram deste estudo pelo fato de
incompatibilidade de horários entres os entrevistadores, os ACS e os cuidadores, mostrando
assim, que os dados do SIAB estavam desatualizados. Portanto, o presente estudo contou com
a participação de cuidadores de 10 crianças com idades entre 2 a 13 anos (M = 7,3; DP = 3,8),
cadastrados na Unidade de Saúde da Família Nova Conquista do bairro Alto do Mateus, na
cidade de João Pessoa – PB. A maioria do sexo feminino (60%), todas natural de João Pessoa
e 50% estavamfrequentando a escola. Quando interrogado o motivo da criança não frequentar
a escola, os cuidadores relataram várias respostas, tais como: “a criança não ter condições
físicas e cognitivas para frequentar a escola”, “ter pouca idade”, “ser hiperativo”, que foram
citadas por uma pessoa cada uma destas respostas e a “escola não aceitar a criança com
cadeira de rodas” foi relatado por duas pessoas. Segundo Nelson (2005), a educação é a mais
importante disciplina isolada envolvida no tratamento dessas crianças, onde o programa
educacional deve ser relevante para as necessidades da criança e dirigirem-se as suas
facilidades e dificuldades individuais. Quanto ao histórico familiar 60% das crianças têm
história familiar de patologias neurológicas e 40% relataram não ter casos na família de
deficiência física. Quanto à avaliação do nível de consciência das crianças, 70% das crianças
avaliadas são consideradas orientadas, 20% agitadas, 10% sonolentas e nenhuma criançafoi
considerada desorientada. Quando interrogado ao cuidador se a criança possui
acompanhamento de algum profissional de saúde, 80% responderam “sim”. Sendo o médico o
profissional mais citado pelos entrevistados (46,1%), seguido do fonoaudiólogo (15,4%), do
fisioterapeuta (7,7%), do psicólogo (7,7%), do terapeuta ocupacional (7,7%) e 15,4% dos
cuidadores relataram que a criança não estava sendo acompanhado por nenhum profissional
de saúde. É importante que a criança com deficiência física receba atenção integral e
multiprofissional, possibilitando a detecção dos problemas em tempo oportuno para o
desenvolvimento de ações de diagnóstico e intervenção precoce, de habilitação e reabilitação,
promoção de saúde e prevenção de complicações e sequelas e de agravos secundários,
minimizando as consequências da deficiência. A abordagem da criança deve ter como
referencial a promoção da sua inclusão e participação social, para tanto, faz-se necessária à
atuação integrada da equipe de saúde com a família, a comunidade e os equipamentos sociais
disponíveis. Segundo Nelson (2005), os profissionais de pediatria têm suma importância na
comunidade, onde devem manter a comunicação continuada com os outros profissionais;
educar pais e filhos acerca do processo da doença, seu tratamento, complicações e
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implicações para o desenvolvimento; colaborar para a inserção da criança na comunidade,
orientando quanto à frequência a escolas com as devidas orientações e adaptações e fazer com
que a criança participe de maneira apropriada do seu desenvolvimento. Com relaçãoao
diagnóstico clínico das crianças entrevistadas segundo o relato dos cuidadores,a paralisia
cerebral foi à patologia mais citada com 46,1% de ocorrência desta nas respostas durante as
entrevistas. A Síndrome de Down foi citada por 2 cuidadores (15,4%), as patologias como
Síndrome de Dandy-Walker, Síndrome de West, Hidrocefalia, Nanismo associado a
ventriculomegalia foram citadas cada uma delas uma vez pelos entrevistados (7,7%) e apenas
um cuidador não soube relatar o diagnóstico clínico da criança. Percebendo-se a variedade de
patologias encontradas no território pesquisado. Segundo Nelson (2005), a Paralisia Cerebral
é a deficiência motora crônica mais comum da infância com alto custo social e econômico,
com prevalência de 2/1.000, também denominada de encefalopatia crônica não progressiva da
infância que afeta o sistema nervoso central em fase de maturação estrutural e funcional como
consequência de uma lesão estática, que pode ocorrer no período pré, peri ou pós-natal e que
ocasiona alterações no desenvolvimento neuropsicomotor. É uma disfunção predominantemente sensoriomotora, que envolve distúrbios no tônus muscular, postura e movimentação
voluntária. Além de proporcionar deficiências neuromotoras, resulta também em limitações
no desempenho das atividades de vida diária que são atividades e tarefas do cotidiano da
criança. Incluindo tarefas como conseguir alimentar-se sozinho, tomar banho e vestir-se, ou
atividades de mobilidade como ser capaz de levantar da cama, ir ao banheiro, jogar bola e
andar de bicicleta, além das atividades de características sociais e cognitivas como brincar
com brinquedos e com outras crianças além de frequentar a escola. Já a Síndrome de Down,
segunda patologia mais encontrada nas crianças deste estudo, é uma alteração genética que
ocorre na formação do feto mais especificamente no período de divisão celular. A maioria dos
casos de portadores da trissomia do cromossomo 21 é causada pela não–disjunção, resultando
em um cromossomo extra. Segundo Cardoso (2007), a Síndrome de Dandy-Walker é uma
rara malformação da fossa posterior que pode ocorrer associada com outras malformações
cerebrais ou sistêmicas. Entre os sinais clínicos estão protuberância occipital, aumento
progressivo do crânio, arqueamento das fontanelas anteriores, papiledema, ataxia, distúrbios
da marcha, nistagmo e comprometimento intelectual. Já a Síndrome de West é uma síndrome
epilética relacionada com a idade que afeta 1 em cada 2000 a 4000 crianças. O diagnóstico da
síndrome de West é feito pela associação de episódios de espasmos em flexão, em extensão
ou mistos,e na maioria dos pacientes, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. (ROTTA
et al, 2003) A hidrocefalia atualmente vem sendo definida como uma entidade clínica
caracterizada por um distúrbio da circulação liquórica, que causa o acúmulo intraventricular
do líquido cefalorraquidiano, resultando em dilatação ventricular progressiva.
(CAVALCANTE; SALOMÃO, 2003) Também foi identificado neste estudo um caso de
nanismo associado à ventriculomegalia, que Segundo Ramos (2006), a ventriculomegalia é
definida pelo excesso de liquido cefalorraquidiano nos ventrículos laterais, e é uma das
anomalias fetais mais frequentemente diagnosticadas pelo exame deultrasonografia durante o
seguimento pré-natal. Todas essas patologias acima descritas acometem o DNPM. Segundo
Bobath e Bobath (1989), no processo de desenvolvimento motor anormal, bem como no
normal, ocorrem alterações significantes que encaminham a criança a plena maturação,
atingindo uma série de modificações em sua estrutura corporal, e ainda aprimoramento de
suas habilidades de reflexos. Entretanto, verificou-se que apesar dos diagnósticos clínicos das
crianças, não foi encontrado nas avaliações atraso significativo no desenvolvimento
neuropsicomotor, onde encontramos o controle cefálico presente em 80%, o arrastar presente
em 80%, o sentar em 80%, o rolar em 90%, o engatinhar em 80%, o controle de tronco em
80%, a deambulação em 70%, e o correr em 70%. Assim como, também não foram
encontradas alterações físicas expressivas, onde 60% das crianças apresentaram um tônus
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normal, 100% delas tinham a amplitude de movimento (ADM) dos membros superiores
(MMSS) preservada e 80% tinham a ADM dos membros inferiores (MMII) preservada. Com
relação ao uso de dispositivos auxiliares, tais como cadeira de rodas, talas, calhas, palmilhas,
coletes, entre outros, 90% não utilizam nenhum dispositivo auxiliar e apenas 10%
responderam que usavam. E quanto à análise do padrão respiratório das crianças, 100% delas
apresentaram um padrão respiratório misto. Esses achados podem ser explicados pelo fato que
90% das crianças já terem realizado tratamento fisioterapêutico, com a frequência do
tratamento variando a partir de sessões realizadas diariamente a duas vezes por semana. Por
um período de tratamento que variou de 6 meses à 5 anos. Segundo Leite e Padro (2004), a
reabilitação fisioterapêutica promove múltiplas possibilidades de uma melhor independência
dependendo da análise cuidadosa de cada paciente individualmente. Logo, se torna
indispensável o acompanhamento deste profissional de saúde, uma vez que o fisioterapeuta
tem importante papel no treinamento do desempenho motor, o que possibilita uma melhor
funcionalidade e consequentemente uma maior independência. Entretanto, quando
interrogado se no momento da pesquisa as crianças estavam realizando o tratamento
fisioterapêutico, apenas 20% das crianças do estudo o estavam realizando. Após dado início o
acompanhamento com um fisioterapeuta, ele deve ser realizado até o momento da alta sem
interrupções. Mesmo em tratamento, a evolução da criança não depende só do fisioterapeuta,
é importante a participação dos pais ou cuidadores, onde o profissional estará dando
informações de como agir com a sua criança em casa, melhorando assim sua qualidade de
vida. Na busca de compreender a causa de 80% das crianças não estarem realizando o
tratamento fisioterapêutico no momento da pesquisa, foi observado que 90% dos cuidadores
relataram ter alguma dificuldade no acesso ao serviço, e dentre os motivos verificamos o
gasto com transporte que foi à dificuldade mais relatada (58,3%), seguido de suportar o peso
da criança no colo durante o percurso da residência até o prestador do serviço (25%) e a
distância do local onde é realizado o tratamento (16,7%). Segundo Barbosa et al (2009), o
equilíbrio financeiro proporciona à mãe e a família segurança para lidar com a sobrecarga
provocada pelo tratamento e a reabilitação do filho com deficiência. Percebe que é preciso
enfrentar a realidade, buscando sempre o melhor para a criança e para a família, como o
conforto de um automóvel para o transporte da criança. Ainda como dificuldade encontrada
pelos cuidadores para o acesso a fisioterapia, foi relatado como impedimento suportar o peso
da criança no colo durante o percurso da residência até o prestador do serviço e a distância do
local onde é realizado o tratamento. A faixa etária de zero a cinco anos de idade é entendida
como o período em que a criança é manuseada e ensinada principalmente pelos seus pais.
Portanto, uma limitação nos conhecimentos e orientações desprovendo os pais de um
manuseio e posicionamento benéfico à criança com deficiência física acarreta maiores
dificuldades na evolução positiva do tratamento e pode até mesmo implicar em complicações
posteriores do quadro clínico, principalmente envolvendo posicionamentos inadequados para
o comportamento funcional da criança (FINNIE, 2001). Durante a pesquisa foi investigado
também para onde as crianças com deficiência física em João Pessoa são referenciadas para a
realização do tratamento fisioterapêutico. De acordo com os profissionais da equipe de saúde
da família da unidade estudada, a referência do atendimento pelo SUS é a Fundação Centro
Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (FUNAD), mas também são encaminhadas
para os prestadores de serviços fisioterapêuticos conveniados com a rede SUS, instituições
filantrópicas e clínicas escola das instituições de ensino superior (IES). Outras opções para o
tratamento são serviços particulares (reembolso direto) e planos de saúde. Das crianças que já
fizeram fisioterapia, 66,7% utilizaram como prestador do serviço fisioterapêutico a rede SUS
e os demais serviços usados, tais como, plano de saúde, clínicas escola de fisioterapia de
instituições de ensino superior e serviços particulares corresponderam cada um 11,1%. A
Constituição Federal garante a saúde como direito de todos e dever do Estado, de acordo com
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os princípios da universalidade, equidade e integralidade, ou seja, não basta acolher a todos,
mas levar em consideração as especificidades de cada paciente. Portanto, a legislação
brasileira, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, reforça o compromisso pela
promoção do bem-estar desses pequenos cidadãos. Sabendo-se que esta responsabilidade não
é apenas da família, mas do Estado e da sociedade como um todo. (BRASIL, 2004) Com
relação ao prestador de serviço fisioterapêutico que está sendo utilizado no momento da
pesquisa, foi observado que as crianças que estão em tratamento utilizam o SUS, sendo que
uma delas também recebe tratamento fisioterapêutico por uma IES (Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba - FCMPB) em sua residência. Quando pesquisado sobre o uso de
transporte para ir ao serviço de fisioterapia 100% relataram utilizar algum meio de transporte.
O ônibus coletivo público foi o mais usado (70%), seguido de carro alternativo (20%) e carro
próprio (10%). Quanto a frequência das respostas dos cuidadores quanto à expectativa em
relação ao tratamento fisioterapêutico. Que a criança deambule foi o desejo mais relatado
pelos cuidadores (60%), também foram citados que a criança se adapte a órtese, tenha
independência funcional para as atividades de vida diária (AVD’s) e que tenha controle
cefálico e de tronco, cada um destes relatos com ocorrência de 10%. É interessante ressaltar
que um cuidador não soube responder, pois a criança nunca fez fisioterapia. Para Finnie
(2001), é de suma importância a aceitabilidade e o relacionamento entre os pais e o
orientador, sendo este ponto mais evidenciado no primeiro encontro entre pais e terapeuta.
Nesta situação é preciso que os pais revelem quais os principais problemas encontrados no
cotidiano da criança e suas principais expectativas, e é necessário que o terapeuta teste as
habilidades e instabilidades do paciente isoladamente, seja qual for à independência que tenha
alcançado. Só então se deve planejar o tratamento e o atendimento caseiro para o futuro
imediato. Deixando sempre os pais cientes das limitações da criança, e até que ponto suas
expectativas serão alcançadas. O acesso aos serviços de fisioterapia da rede pública fica muito
focado a hospitais, clínicas, centros de reabilitação, o que tem causado grandes dificuldades às
pessoas de classes baixas a ter este acesso. Estas pessoas enfrentam obstáculos em função de
diversos fatores, como a distância entre sua residência e os serviços que prestam atendimento,
a limitação física da maioria dos usuários que impede seu deslocamento, os custos destes
deslocamentos e a dificuldade de encontrar vagas nos serviços. Esses obstáculos têm feito
com que os problemas de saúde sejam agravados, dificultando o processo de reabilitação. Ao
ser prestado atendimento fisioterapêutico nas Estratégias de Saúde da Família e domiciliar nas
comunidades estaremos contribuindo para que estas crianças possam ter o acesso aos serviços
de fisioterapia, colaborando para a sua evolução. CONCLUSÃO: Este estudo procurou
investigar a acessibilidade das crianças com deficiência física do bairro Alto do Mateus aos
serviços de fisioterapia. Os resultados obtidos mostraram que as crianças com deficiência
física dessa unidade de saúde já realizaram algum tratamento fisioterapêutico anteriormente,
mas no momento da pesquisa, a maioria não estava sendo acompanhada mais pela
fisioterapia. É evidente a necessidade de informar as famílias à importância da continuidade
do acompanhamento fisioterapêutico a essas crianças. O monitoramento permanente das
crianças com deficiências físicas através de uma equipe interdisciplinar capacitada para o
desenvolvimento de ações de prevenção e atenção à saúde das crianças deve ser
operacionalizada para a garantia da assistência integral e melhor qualidade de vida. A
importância da inserção do fisioterapeuta na comunidade tem nos impulsionado a discussão
sobre as formas de atuação deste profissional e principalmente do acesso ao tratamento
fisioterapêutico, assim como a procura de alternativas de intervenção na tentativa de atender
as necessidades da população em todos os ciclos da vida. O fisioterapeuta é um profissional
da saúde extremamente importante para a melhoria da qualidade de vida das crianças com
deficiência física. O tratamento fisioterapêutico tem como finalidade suprir ou amenizar os
déficits cinéticos funcionais, promovendo múltiplas possibilidades de uma melhor
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independência dependendo da análise cuidadosa de cada paciente individualmente. A
fisioterapia em pediatria dependendo da análise de cada paciente, busca melhorar a sua
independência através de um plano de tratamento, promovendo melhor desempenho e
funcionalidade no seu dia a dia. A família vem como principal colaborador para o tratamento
tendo papel extremamente importante na evolução desta criança, onde quando a equipe
multiprofissional interage com a criança e incentiva a sua participação, a mãe se sente mais
segura quanto ao seu papel no cuidado do filho, e ainda a ajuda no esclarecimento de suas
dúvidas. É evidente, também, que existem dificuldades no acesso aos serviços de fisioterapia
oferecidos as crianças deste estudo. Tornando-se reconhecida a importância de políticas
públicas direcionadas as crianças com deficiência física que não apenas garantam o acesso aos
serviços de saúde de maneira integral e igualitária, mas que permitam este acesso,
considerando as particularidades de cada caso, para uma efetiva implementação dos seus
direitos a saúde. Através de um olhar mais atento à criança com deficiência, inserida num
contexto familiar, econômico e social, promovendo, assim, uma maior conscientização das
suas necessidades.A atenção à saúde da criança representa um campo prioritário dentro dos
cuidados à saúde das populações. E para que essa se desenvolva de forma mais efetiva e
eficiente, faz-se necessário o conhecimento de aspectos biológicos, demográficos e
socioeconômicos. Assim, o cuidado integral à criança portadora de deficiência física, também
garantida pela legislação, deve objetivar, além dos aspectos já mencionados, a promoção da
sua qualidade de vida pressupondo reabilitar a criança na sua capacidade funcional e
desempenho humano e proteger a sua saúde para que possa desempenhar o seu papel em
todas as esferas da sua vida social.
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ANÁLISE DA FUNCIONALIDADE DAS PACIENTES MASTECTOMIZADAS
ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE
DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA
Luísa Barrêto Pereira Moreno1
Rachel Cavalcanti Fonseca Pereira2
Lourdes Dias dos Santos Viturino3
Juliane Maury Pereira Lucena4
Márcia Camila Figueiredo Carneiro5
Milene Soares de Almeida6
INTRODUÇÃO: O câncer de mama é um problema de saúde pública no Brasil. Segundo as
estimativas oficiais, somente em 2012 foram registrados no país cerca de 52.680 novos casos,
sendo considerada a maior causa de morte por câncer entre as mulheres. O câncer de mama
tem origem em uma única célula que desobedece ao código genético e passa a se multiplicar
progressivamente, invadindo tecidos vizinhos, vasos linfáticos e venosos e se instalando em
órgãos distantes. O risco aumentado de desenvolver câncer de mama relaciona-se com alguns
fatores, os quais encontram se: sexo feminino, menarca precoce (antes dos 11 anos),
menopausa tardia (após os 55 anos), nuliparidade, primeira gestação após os 30 anos, ciclos
menstruais menores que 21 dias, história da doença na família, na pré-menopausa,
alimentação inadequada, obesidade, radiações ionizantes, etilismo, padrão socioeconômico
elevado, ausência de atividade sexual, residência em área urbana e cor branca. A indicação de
diferentes tipos de cirurgia depende do estadiamento clínico e do tipo histológico do tumor,
podendo ser conservadora, ressecção de um segmento da mama, (com retirada dos gânglios
axilares ou linfonodo sentinela) e ainda a não conservadora, denominada mastectomia, que é
atualmente a mais utilizada. A abordagem cirúrgica possui um caráter agressivo e
traumatizante para a vida da mulher, causando alterações nas dimensões biopsicossociais e
espiritual, proporcionando alterações na sua imagem corporal, identidade e autoestima. Além
disso, independente da abordagem cirúrgica utilizada, as inúmeras complicações decorrentes
do tratamento para o câncer da mama são dolorosas, incapacitantes, desagradáveis e
perturbam a recuperação das mesmas, sendo inquestionáveis as influências dessas sobre a
funcionalidade e qualidade de vida. Segundo a OMS, a funcionalidade engloba todas as
funções do corpo e a capacidade do indivíduo de realizar atividades e tarefas relevantes da
rotina diária, bem como sua participação na sociedade. Nas pacientes que são submetidas à
mastectomia, o processo cirúrgico impõe a essas pacientes limitações funcionais que irão
restringir suas atividades de vida diária, social, familiar e sexual. Esta alteração na função
sexual se deve ao fato da mama ser vista por muitos como um símbolo de feminilidade
sensualidade e de maternidade. Pode ser observado que a função sexual, mesmo sendo
satisfatória antes da doença, sofre influência do estresse emocional, da dor, da fadiga, do
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insulto à imagem corporal e a baixa autoestima decorrentes do diagnóstico e do tratamento
para o câncer de mama, que pode desorganizar a função sexual do casal. A avaliação
funcional é de extrema importância para o conhecimento da habilidade do paciente na hora de
executar as atividades de vida diária. A capacidade funcional está diretamente relacionada
com a medida do grau de preservação da capacidade do indivíduo para realizar as atividades
de vida diária. Essas informações serão importantes e servirão de parâmetro na hora da
avaliação da gravidade, da progressão da doença e ∕ou situação limitante e ainda do sucesso
do tratamento. A fisioterapia como tratamento subsequente à mastectomia tem como objetivo
principal a prevenção de complicações através de condutas e orientações domiciliares visando
melhorar a funcionalidade e qualidade de vida, favorecendo o retorno destas o mais breve
possível as suas atividades de vida diária. Para obter com êxito seus objetivos, o fisioterapeuta
dispõe de uma diversidade de recursos, os quais são selecionados de acordo com o tipo de
câncer, de tratamento clínico e cirúrgico realizado, das complicações e dos sintomas que a
paciente apresenta, sendo o programa de exercícios supervisionados primordial na
recuperação da amplitude de movimento do ombro e da escápula de forma mais rápida, bem
como na prevenção ou redução do linfedema. Devido aos impactos na funcionalidade causada
pela mastectomia e processo pós-cirúrgico, faz-se necessária a avaliação da funcionalidade
desses pacientes, visto que esse é um fator que interfere diretamente no aspecto psicossocial e
na qualidade de vida. METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa documental através da
análise dos prontuários das pacientes mastectomizadas atendidas pelo serviço de fisioterapia
na Policlínica da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. A característica da pesquisa
documental é que a fonte da coleta de dados esta restrita a documentos, escritos ou não,
constituindo o que se denomina de fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em
que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois. A coleta de dados foi realizada entre os meses de
agosto e setembro de 2013, pelas pesquisadoras, tendo sido analisado um total de 14
prontuários, contemplando, através da ficha de avaliação, dados referentes à identificação,
variáveis sócio-demográficas, queixa principal, exame físico e avaliação funcional. Os
critérios de inclusão para a amostra foram os seguintes: a mulher ter sido submetida ao
processo cirúrgico de mastectomia e participar do atendimento fisioterapêutico. ANÁLISE E
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: Analisando as informações obtidas através do
questionário observou-se que as 14 mulheres tinham uma faixa etária entre 24 e 75 anos,
sendo 42,9% entre 24 a 50 anos, e 57,1% entre 51 e 75 anos. Estando essas mulheres na faixa
de maior incidência do câncer de mama. Dentre elas 78,6% (11) eram casadas, com tempo de
cirurgia entre 2 meses e 19 anos e 6 meses, com prevalência das cirurgias do tipo
Mastectomia Radical do Tipo Halsted (11; 78,6%). Este tipo de mastectomia foi descrita em
1894 por William Halsted que consiste na extirpação da mama, músculo peitoral maior e
peitoral menor e esvaziamento axilar completo. Estudos ressaltam que os efeitos adversos no
pós-cirúrgico são mais elevados em mulheres submetidas à cirurgia radical quando
comparado com a cirurgia conservadora. Quando submetidas à dissecção axilar para
tratamento do câncer de mama, as mulheres operadas aumentam o risco de desenvolver
complicações físico-funcionais. Quando observadas as queixas principais destas mulheres,
observamos que entre as principais apresentadas encontra-se linfedema (6; 42,9%), dor (6;
42,9%), limitação de ADM (5; 35,7%) e cansaço no membro homolateral a cirurgia (3;
21,4%). A literatura afirma que o linfedema persistente pode se instalar desde os primeiros
meses até anos após cirurgia por neoplasia mamária, com prevalência variando de 6% a 43%,
dependendo do tipo de cirurgia, se houve dissecção de linfonodos axilares. O linfedema de
membro superior pós mastectomia acarreta inúmeras consequências, como a diminuição de
força muscular e da amplitude de movimento das articulações envolvidas, além de
desencadear queixas de tensão muscular, dor e aumento do peso do membro superior
acometido. Estas alterações associadas à cronicidade do processo do linfedema pós
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mastectomia, faz com que exista grande potencial para o desenvolvimento de assimetrias
posturais. Acredita-se que, em decorrência da cirurgia para o câncer de mama, a dor no ombro
pode apresentar-se como fator limitante na amplitude de movimento, o que favorece o
surgimento de outras complicações influenciado na vida das pacientes. Quanto à avaliação
funcional a atividade onde as participantes relataram maior dificuldade foi na realização das
tarefas domésticas, onde 12 (85,7%) apresentaram algum grau de dificuldade. Seguida por
dificuldade no vestuário e na higiene pessoal, onde apenas 3 (21,4%) apresentaram algum
grau de dificuldade na realização. A presença de morbidades como dor, linfedema, alterações
posturais, neurológicas e vasculares interferem diretamente na manutenção da funcionalidade
do membro homolateral a cirurgia. A disfunção no membro superior ocorre devido à perda de
força e∕ou amplitude de movimentos suficientes para comprometer a realização de atividades
cotidianas, onde os principais movimentos comprometidos são os de flexão, abdução e
rotação externa do ombro, o que prejudica as atividades como vestir a roupa pela cabeça,
levantar peso, pentear o cabelo e fechar um zíper ou abotoar um sutiã nas costas.
CONCLUSÃO: O câncer de mama é uma doença temida pelas mulheres devido sua
gravidade, evolução e mutilação, que causa significativas alterações na auto-imagem e na
qualidade de vida. A dor, exames frequentes, preocupação, baixa auto-estima, o fato delas não
se sentirem mais úteis devido suas limitações funcionais, menor agilidade e o edema no braço
fazem com que essas mulheres deixem de realizar suas atividades diárias e de lazer. No
enfrentamento da doença, essas mulheres tendem e devem elaborar estratégias para dar um
novo sentido as suas vidas, tendo em consideração que o tratamento para o câncer de mama
trat-se de um processo dinâmico e contínuo, necessitando por parte das pacientes uma
perspectiva de vida mais ampla. As complicações resultantes da cirurgia podem estar
presentes imediatamente no pós-cirúrgico, como também anos após a realização da mesma,
influenciando na qualidade de vida dessas pacientes, a qual se torna um fator coadjuvante no
tratamento, sendo influenciada pelo apoio familiar, satisfação sexual, expectativa de retorno
da funcionalidade anterior a cirurgia, da possibilidade de realizar atividades de lazer, e
principalmente na auto-estima relacionado à auto-imagem do corpo. Apoio psicológico na
fase de aceitação da nova imagem corporal é imprescindível, e o apoio familiar tem sido
atribuído como fator positivo em sua recuperação. Neste contexto a fisioterapia faz-se
importante não apenas na fase pré-operatória e pós-operatória imediata, mas também no pósoperatório tardio, onde a fisioterapia atua junto com essas pacientes buscando restabelecer de
forma mais rápida e eficaz a amplitude de movimento do ombro, da cintura escapular e
contribui para reduzir as complicações comuns ao procedimento cirúrgico de mastectomia,
restabelecendo de forma mais rápida a funcionalidade desta paciente, levando em
consideração suas individualidades, e assim reinseri - lá novamente à sociedade.

Descritores: Funcionalidade. Qualidade de vida. Mastectomia.
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ANÁLISE DA QUALIDADE DO SONO EM MULHERES NA FASE DO
CLIMATÉRIO/MENOPAUSA
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INTRODUÇÃO: A população mundial vivencia uma fase de aumento na expectativa de
vida, caracterizando-se como uma sociedade que envelhece cada vez mais. O Brasil, com as
características de um país em desenvolvimento, passa pelo processo de aumento da
expectativa de vida. O aumento da população idosa será da ordem de 15vezes, entre 1950 e
2025, enquanto o da população como um todo será de 5 vezes no mesmo período. Dos 25
milhões de idosos estimados no país até 2020, 15 milhões deverão ser mulheres, o que levará
ao aumento da procura nos serviços de saúde do país por mulheres com queixas relacionadas
ao climatério. O progressivo aumento da expectativa de vida feminina a partir da segunda
metade do século XX, em virtude dos progressivos avanços tecnológicos no campo da saúde
desencadeou um interesse crescente pelas questões relacionadas ao envelhecimento feminino.
No Brasil, a expectativa de vida da mulher é de 72,5 anos, com um aumento significativo das
mulheres acima de 45 anos, a quem são oferecidas uma inadequada atenção à saúde durante a
fase o climatério. O climatério feminino é um período de grandes transformações físicas e
emocionais em que o principal evento é a menopausa, a última menstruação. Esta fase é
conhecida como um período que se estende dos 35 aos 65 anos. Este período corresponde ao
processo fisiológico decorrente do esgotamento folicular ovariano que ocorre em todas as
mulheres de meia-idade, sendo caracterizado pelo declínio progressivo dos níveis
estrogênicos (hipoestrogenismo progressivo), culminando com a interrupção definitiva dos
ciclos menstruais (menopausa). Esse longo período engloba diferentes fases. A fase mais
sintomática do climatério, a perimenopausa, tem sido conceituada mais recentemente como o
intervalo que se estende dos 45 anos até um ano após a instalação da menopausa. Durante o
climatério, além dos sintomas típicos de fogachos, sudorese noturna e atrofia cutâneo-mucosa,
surge uma queixa muito negligenciada pelos médicos, a insônia. Por sua vez, a insônia afeta
cerca de 60% das mulheres na fase pós-menopausa. Os motivos são vários: as ondas de calor,
que podem levar ao despertar, as alterações de humor e as mudanças sociais. Além de perder
o estrogênio, há perda da progesterona. Os estudos mostram que com a menopausa há perda
do efeito protetor respiratório hormonal, alterando, assim a qualidade do sono. Como
consequência disso vem um sono fragmentado, de má qualidade. Com isso, a mulher passa a
ter sonolência excessiva diurna, cansaço e perda de memória. Por outro lado, as manifestações
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neurogênicas compreendem os sintomas mais comuns da síndrome climatérica: ondas de
calor, sudorese, calafrios, palpitações, cefaléia, tonturas, parestesia, insônia, perda de
memória, fadiga, dificuldades cognitivas, instabilidade emocional e humor depressivo. As
ondas de calor podem vir acompanhadas de rubor, sudorese, calafrios, palpitações ou
episódios de taquicardia. Consistem em sensação de calor que se irradia da porção superior do
tórax para o pescoço e cabeça, acompanhando-se de sudorese profunda. São mais
desagradáveis à noite, determinando agitação, insônia e fadiga e durante os episódios há
elevação da temperatura cutânea. Sofrem agravamento por uma série de fatores, como, roupa
de cama, clima quente ou estresse. Estão associadas a alterações fisiológicas que ocorrem
mesmo durante o sono, embora sejam influenciadas pela dinâmica psicológica. Embasados
neste contexto e diante da precariedade de pesquisas no âmbito da ginecologia que estudam a
qualidade do sono durante a fase do climatério e da menopausa, faz-se necessário a
investigação dos fatores que interferem na qualidade do sono e, consequentemente, no bemestar e na qualidade de vida das mulheres, a fim de favorecer uma melhor atenção
fisioterapêutica à saúde da mulher nesta fase. Dessa forma, esta pesquisa objetiva analisar a
qualidade do sono em um grupo de mulheres na fase do climatério e da menopausa.
MATERIAIS E MÉTODOS: O presente estudo trata-se de uma pesquisa documental com
uma abordagem quantitativa de uma amostra não-probabilística intencional. Participaram
desta pesquisa 9 prontuários de mulheres com faixa etária entre 42 e 72 anos, com
escolaridade entre 1º e 2º grau e estado civil solteiras, casadas e viúvas. A pesquisa foi
realizada na policlínica da Faculdade Ciências Médicas da Paraíba, no mês de Março deste
ano, durante os atendimentos da disciplina Prática Clínica Fisioterapêutica em Ginecologia e
Obstetrícia. Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram o Índice de Qualidade
de Sono de Pittsburgh – PSQI-BR e a Escala de Sonolência de Epworth – ESS-BR, aplicados
individualmente nas pacientes, com duração de 15 minutos para o IQSP e 5 minutos para o
ESS-BR, no período de uma semana, das 14 h às 17 h. Este questionário faz parte da ficha de
avaliação fisioterapêutica em ginecologia e obstetrícia como instrumento em anexo exigidos
pelas docentes da disciplina. O PSQI- BR apresenta sensibilidade de 89,6% e especificidade
de 86,5%. Quando traduzido e validado para o português, o PSQI mantém sua alta
sensibilidade (80%), no entanto uma especificidade ligeiramente menor, de 68,8%. Esse
questionário contém dez questões. As de número um, dois, três e quatro possuem respostas do
tipo abertas; e as questões de cinco a dez são objetivas. As questões cinco, nove e dez têm
espaço para registro de comentários do entrevistado, caso haja necessidade. As questões do
PSQI formam sete componentes, que são analisados a partir de instruções para pontuação de
cada um desses componentes, variando de zero a três pontos. Resultados apontam que escores
superiores a cinco pontos são indicativos de qualidade ruim no padrão de sono. Para a
avaliação da sonolência diurna excessiva (SDE), utilizou- se a Escala de Sonolência de
Epworth (ESE) publicada por W. Johns, já testada e validada para língua portuguesa. Estudos
clínicos com polissonografia, padrão-ouro para o diagnóstico dos distúrbios do sono. Os
dados foram analisados recentemente, através da análise dos prontuários das pacientes
atendidas no período citado anteriormente, utilizando-se os recursos da estatística descritiva
representada pelo programa computadorizado Microsoft Office Excel® 2007 para
agrupamento das devidas percentagens obtidas, através de gráficos e tabelas. ANÁLISE E
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS:A média de idade das mulheres selecionadas para esse
estudo foi de 55,5 anos. Em relação ao perfil sócio demográfico a maioria (n= 4, 44,4%) são
viúvas, 7 (77,8%) possuem escolaridade de até 1º grau completo e 4 (44,4%) moram só. Por
meio do questionário PSQI verificou-se que as participantes demoravam, em média, 31,5 minutos
para pegar no sono, com uma média de horário para acordar às 4 horas e 10 minutos da manhã.
A duração média do sono na amostra foi de 4,3 horas por noite. Dentre os resultados dos
componentes objetivos, salientam-se alguns itens que chamam a atenção, como 6
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participantes (66,7%) levantam-se para ir ao banheiro, 5 mulheres (55,6%) demoram mais de
30 minutos para pegar no sono, 55,6% despertam no meio da noite ou de manhã muito cedo e
a mesma porcentagem referem sentir muito calor. Em relação ao escore global do Índice de
Qualidade do Sono (PSQI), 9 (100%) apresentaram pontuação superior a cinco, indicando
comprometimento na qualidade do sono, sendo das 9 mulheres avaliadas, 66,7% tinham
qualidade do sono ruim e 33,3% apresentara distúrbios do sono. Pela Escala de Sonolência de
Epworth, que avalia a chance de cochilar, constatou-se que 5 (55,6%) mulheres apresentam
sonolência excessiva diurna e 4 (44,4%) delas mostraram ausência de sonolência diurna. Os
resultados aqui obtidos em mulheres participantes de um grupo no climatério e menopausa da
Policlínica da FCMPB são concordes com os da literatura sobre sono e climatério /menopausa.
Assim, os índices gerais de dificuldade de sono obtidos para os fatores pesquisados coincidem
com outros estudos sobre o sono. A constatação de que a qualidade do sono se deteriora
durante o climatério confirma dados divulgados na literatura. É interessante observar que as
pessoas que dormem mal incrementam-se gradativamente à medida que aumenta a faixa
etária, o que coincide, também, com os dados bibliográficos que registram aumento das queixas
de dificuldade de sono quando se compara indivíduos idosos com jovens. Outras pesquisas
também mostram que a alteração hormonal interfere na qualidade do sono, como
consequência disso vem um sono fragmentado, de má qualidade. Com isso, a mulher passa a
ter sonolência excessiva diurna, cansaço e perda de memória. Os resultados obtidos pelo
estudo sugerem que os fogachos ou calores excessivos durante a noite (as quais relatam na
ficha de avaliação), podem levar ao despertar, também interferem significativamente na
qualidade do sono entre mulheres no período da menopausa, o que corrobora com outros
estudos que indicam a reposição hormonal (do estrogênio endógeno) no período prémenopausa, diminui os calores noturnos permitindo um sono mais tranquilo. CONCLUSÃO:
Durante o climatério, além dos sintomas típicos de fogachos, sudorese noturna e atrofia
cutâneo-mucosa, surge uma queixa muito negligenciada pelos médicos, a insônia. Os
resultados encontrados apontam que a maioria das mulheres avaliadas, apresentaram uma
qualidade de sono ruim, sendo interessante investigar melhor tais influências, talvez, com
questões também subjetivas, oferecendo oportunidade as mesmas, de se expressarem melhor.
Apesar de alguns estudos relatarem que as dificuldades do sono aumentam sensivelmente
durante a transição da menopausa, nota-se que este período é relativamente negligenciado
com relação à epidemiologia do sono, ademais, os dados sobre a qualidade do sono em
mulheres climatéricas, especialmente as brasileiras, ainda são escassos. Este fato dificultou a
discussão deste presente estudo, sendo necessária a investigação da temática por outros
profissionais, incluindo os fisioterapeutas, já que os mesmos vem ampliando sua atuação na
saúde da mulher climatérica, principalmente com grandes experiências exitosas em grupos,
seja na atenção básica ou em especial, nas universidades. Sugere-se ainda a investigação mais
detalhada de algumas variáveis importantes para que facilite o entendimento do binômio
climatério - dificuldades do sono; dentre elas destacam-se as variáveis sociodemográficas
(idade, estado civil, escolaridade, emprego, facilidade/dificuldade para custear as
necessidades básicas), as psicológicas (tensão, depressão, irritabilidade e disparada cardíaca),
as de suporte social (amigos, parentes), as relacionadas aos sintomas vasomotores (fogachos e
sudorese), as de comportamentos voltados à saúde (atividade física, consumo de cigarros e
índice de Massa Corporal), as relativas às condições médicas (diabetes, hipertensão,
problemas cardíacos, osteoporose, câncer) e as de autopercepção com relação à saúde, ou seja,
se a pessoa se percebe como tendo, ou não, boa saúde. Os dados obtidos nesta pesquisa
sugerem que o fator qualidade do sono merece ser investigado, especialmente entre mulheres
climatéricas. Torna-se evidente, a partir destes dados, que o profissional que venha a trabalhar
com mulheres climatéricas deve estar bem informado sobre os aspectos mais relevantes para
uma boa qualidade do sono e sobre as orientações básicas que devem ser dadas a esse
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respeito. Cabe ao profissional da área de saúde atualizar-se sobre esses aspectos e estar apto a
informar e orientar adequadamente suas pacientes que, certamente, poderá se beneficiar de
informações adequadas sobre alimentação, atividade física, qualidade do sono, bem como, se
possível o acompanhamento multiprofissional destas mulheres, visto que os fatores que
interferem na qualidade do sono são multifatoriais.
DESCRITORES: Ginecologia, Climatério, Menopausa, Transtornos do Sono.
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ANÁLISE DO CONHECIMENTO DAS GESTANTES SOBRE O MÉTODO DE
DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL

Jessika Kaliwya Miguel dos Santos1
Jesyanne de Andrade Ferreira2
Rayanne Cristina de Medeiros Araùjo3
Ana Helena Tavares Paes Chaves4
Marina Araujo Carvalho5
Maria da Conceição B. dos Santos6
A gestação é um período de intensas adaptações no organismo para proporcionar ao feto um
desenvolvimento dentro da normalidade. As alterações que ocorrem na gestação são resultado
da ligação de quatro mudanças principais: primeiramente as mudanças que ocorrem no
colágeno e no músculo involuntário, mudanças essas mediadas por ações hormonais; outra
mudança que leva a alterações fisiológicas é o aumento do volume sanguíneo que resulta na
maior distribuição de sangue para útero e rins; outra mudança relevante é o desenvolvimento
do feto, esse desenvolvimento pode gerar aumento e deslocamento do útero; e por fim a
mudança do peso corporal da mulher pode vir a gerar alterações posturais e mudança do
centro de gravidade6A gestante refere diversas queixas, dentre elas o edema gestacional. O
edema, considerado uma adaptação fisiológica da gestação, provoca inúmeros desconfortos
relatados por um grande número de gestantes. O edema é resultado do desequilíbrio
verificado entre o aporte líquido retirado dos capilares sanguíneos pela filtragem e a drenagem
do líquido (LEDUC, 2000). Tais mudanças ocorrem durante toda sua evolução e são
necessárias para preparar o organismo feminino para receber o novo ser que está se formando
até que esteja em condições de nascer. Neste complexo processo estão intimamente
envolvidos basicamente todos os órgãos e sistemas. A gestante acumula um excesso de 8,5
litros de água, sendo que 2,5 litros estão provavelmente distribuídos na substância
fundamental do tecido conjuntivo, A circulação linfática drena o excesso de fluido dos tecidos
e integra o mecanismo de defesa do corpo. Durante a gestação há um aumento na produção
hormonal, responsável por várias modificações estruturais e musculares. Alguns dos
hormônios essenciais na gravidez são responsáveis pela tendência de reabsorver sódio, e isso
causa a retenção hídrica. Os conhecimentos das alterações ocorridos durante a gestação são
fundamentais para possibilitar a distinção do que é fisiológico para a gestante do que é
patológico. O sistema linfático representa uma via acessória pela qual pode fluir líquido dos
espaços intersticiais para o sangue, eles transportam proteínas e grandes partículas de material
para longe dos espaços dos tecidos, nenhuma das quais pode ser removida pela absorção
direta para o sangue capilar. Essa remoção de proteína para os espaços intersticiais é uma
função absolutamente essência. A Drenagem Linfática Manual é uma técnica de massagem
altamente especializada, feita com pressões suaves, lentas, intermitentes e relaxantes, que
seguem o trajeto do sistema linfático, otimizando uma de suas funções, sendo evacuação dos
dejetos provenientes do metabolismo celular (BARROS, 2001). Essa técnica deverá ser
executada observando alguns aspectos importantes, quanto o ritmo, manobras, pressão e
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harmonia dos movimentos, o ritmo deve ser uniforme e lento, anulando a sensação mecânica
e a manobra ter a sensação agradável, sendo realizada na frequência determinada e tempo
correto (JAQUEMAY). A pressão da mão sobre o corpo, dee ser leve para não produzir
colapso linfático, onde o valor sugerido gira em torno de 30-50mmHg, uma pressão
demasiada pode obstruir os capilares linfáticos chegando até mesmo à danificá-los, pela
estrutura frágil, existe contra-indicações que devem serem respeitadas (CASSAR, 2005). Os
efeitos fisiológicos da drenagem são vários, incluindo o aumento da reabsorção de proteínas,
promovendo a desintoxicação dos meios intersticiais, aumentando assim a velocidade da
linfa, potencializando a filtração da linfa contribuindo significativamente na distribuição de
hormônios no organismo e acentuando a defesa imunológica. A drenagem linfática, desde que
realizada corretamente, é capaz de melhorar a circulação, diminuindo assim as complicações
decorrentes dos transtornos circulatórios, como: varizes, edema, sensação de peso em
membros inferiores, bem como a desintoxicação das células do corpo. A fisioterapia pode
utilizar-se da técnica da DLM para aumentar o volume e velocidade de transporte da linfa
removendo o excesso de liquido. OBJETIVO: Investigar o nível de conhecimento das
gestantes sobre o método da drenagem linfática manual na retenção hídrica, que ocorre devido
às alterações fisiológicas no período gestacional. Desta forma, conscientizando-as sobre a
importância da atuação da Fisioterapia Dermatofuncional nessas alterações, uma vez que a
técnica prevenir, minimizar e tratar os efeitos deletérios do edema gestacional.
METODOLOGIA: O presente tratou-se de uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva de
caráter investigativo com abordagem quantitativa dos dados. Participaram da pesquisa 78
gestantes, com períodos gestacionais diferentes, as quais responderam um questionário
aplicado o qual foi analisado, grau de escolaridade, idade, condições físicas durante a
gestação, conhecimento do método da drenagem linfática manual na gestação. As entrevistas
foram realizadas em consultórios ginecológicos durante as visitas do pré-natal em três cidades
paraibanas. O questionário analisou o nível de conhecimento sobre o método da drenagem
linfática manual, como também a parcepção das modificações físicas durante a gestão em
relação à dor e edema. Os dados estatísticos constaram de análise descritiva da amostra, pois
os fatos foram observados, registrados, analisados, sem interferência do pesquisador, os dados
foram calculados e apresentados em gráficos e tabelas, utilizou-se o programa Excel@. Os
resultados dos dados apresentam 23,08% da amostra encontrava-se no 1º trimestre de
gravidez, 43,09% segundo trimestre e 33,33% no terceiro trimestre tendo prevalência o
segundo trimestre, obaervou-se tamb em que 60,26% das gestantes têm conhecimento sobre o
método da drenagem linfática manual e 37,74% não tem conhecimento algum. Quanto a
prática da técnica durante a gestação observou-se que 97,44% não utilizou por falta de
orientação nas consultas dos pré-natal, apesar do conhecimento sobre os benefícios da técnica,
em relação à presença de dores 57,69% das gestantes referem dores, prevalecendo às dores
nas pernas com 27,92% e com 13,92% a dor pélvica. Os valores apresentados são dados
importantes que confirmam que a maioria das gestantes apresentam dores em regiões
especificas do corpo como: pélvica, lombar e pernas, a alterações posturais necessárias para as
adaptações do corpo a expansão do volume do útero. A dor pélvica e lombar podem serem
consideradas como sendo uma das principais queixas durante a gestação, com incidência
variável entre 4 a 8%. O edema dos membros inferiores também aparece com predominância
de 60,26%, este tipo de alteração é resultado do desequilíbrio verificado entre o aporte de
líquido retirado dos capilares sanguíneos pela filtragem e a drenagem do líquido. O percentual
de 98,72% surpreendeu com a falta de indicação médica, apenas 1,28% tiveram indicação
médica para a prática da drenagem linfática manual no período gestacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Podemos afirmar de acordo com os resultados dos dados que
mesmo como todo o conhecimento sobre o método da drenagem linfática manual, sabendo
que alivia o edema, melhora o sistema imunológico, a indicação médica não se encontra
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presente nas orientações para as gestantes, a realização da drenagem linfática manual
realizada por profissionais habilitados como: fisioterapeutas podem trazer benefícios para a
gestante, tanto o relaxamento como o bem-estar físico, os mesmos têm conhecimento
anatômico e fisiológico do sistema linfático. O fisioterapeuta pode intervir tanto do ponto de
vista preventivo como também no tratamento de diversas alterações decorrentes do período
gestacional, entre elas alterações posturais, respiratórias, vasculares, dentre outras. Palavraschaves: drenagem linfática manual, fisioterapia dermato-funcional, edema gestacional.
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AVALIAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DO SONO E QUALIDADE DE VIDA EM
MULHERES FIBROMIÁLGICAS
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José Artur de Paiva Veloso
Introdução: A fibromialgia é uma síndrome crônica e não inflamatória, que apresenta
queixas dolorosas no sistema musculoesquelético, a qual provoca um impacto negativo na
vida do indivíduo, deprimindo sua capacidade funcional. A qualidade de vida dos pacientes
fibromiálgicos também é afetada pelos distúrbios do sono, principalmente, na quantidade e
qualidade do sono, pois modificações no padrão de sono e repouso alteram o balanço
homeostático, com repercussões sobre a função psicológica, sistema imunológico,
performance, resposta comportamental, humor e habilidade de adaptação. Devido ao impacto
que as alterações do sono podem gerar nos indivíduos fibromiálgicos, faz-se necessária a
avaliação dos distúrbios do sono a fim de identificar se os mesmos afetam a qualidade de vida
desses indivíduos. O presente trabalho objetivou avaliar a correlação entre qualidade de vida e
distúrbios do sono em mulheres fibromiálgicas. Metodologia: O estudo foi de caráter
descritivo e exploratório, por meio de uma abordagem quantitativa com corte transversal. A
amostra foi composta por 15 usuárias que frequentam o Centro de Terapias Aquáticas da
Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, situada na Praça
Dom Ulrico, nº 56, na cidade de João Pessoa no estado da Paraíba. Os critérios de inclusão
para composição da amostra foram: mulheres apresentando diagnóstico de FM; ter idade
superior à 21 anos; não apresentar doença degenerativa associada; estar enquadrada nos
critérios classificatórios para a Fibromialgia do Colégio Americano de Reumatologia; assinar
o termo de consentimento. Os critérios de exclusão: possuir doença inflamatória articular;
prática de atividade física regular (pelo menos três vezes por semana); mulheres que
utilizavam dispositivo de auxílio para desempenho de suas atividades diárias; ter idade
inferior a 21 anos; se recusar a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. A
presente pesquisa foi realizada no período compreendido entre os meses de março e abril de
2013. Inicialmente, todas passaram por uma avaliação fisioterapêutica que foi feita através da
ficha de avaliação em fibromialgia que atualmente é utilizada no Projeto de Extensão
“Abordagens Fisioterapêuticas nos Quadros Álgicos Tensionais e Crônicos da Coluna
Vertebral” na Clínica-Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba.
Esta ficha contemplou os dados referentes à identificação (nome, idade, profissão, etc.),
anamnese (queixa principal, história da doença atual) e exame físico (sinais vitais, inspeção e
palpação). As pacientes também foram submetidas ao questionário genérico para avaliar a
qualidade de vida, o SF-36. Este instrumento foi traduzido e validado no Brasil para avaliar a
qualidade de vida em pacientes com artrite reumatoide e mostrou-se adequado às condições
socioeconômicas e culturais da população brasileira (CICONELLI et al., 1999). O mesmo é
um questionário genérico de avaliação de saúde, composto por 36 itens englobados em oito
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escalas, na qual investiga aspectos distintos, são eles: capacidade funcional (dez itens): avalia
a presença e a extensão das limitações impostas à capacidade física; aspectos físicos (dois
itens); aspectos emocionais (três itens); dor (dois itens): baseados numa questão do
questionário SF-20 sobre a intensidade da dor, acrescido da interferência da dor nas atividades
de vida diária; estado geral de saúde (cinco itens); vitalidade (quatro itens): considera o nível
de energia, com a fadiga; aspectos sociais (dois itens): analisam a integração do indivíduo em
atividades sociais; saúde mental (cinco itens): investigam as dimensões de ansiedade,
depressão, alteração do comportamento ou descontrole emocional e bem-estar psicológico.
Cada escala recebe um escore que varia de zero a cem, que corresponde do pior ao melhor
estado de saúde. Para avaliação da qualidade do sono foi utilizado o índice de qualidade do
sono de Pittsburgh que avalia a qualidade do sono em relação ao último mês. O mesmo foi
elaborado em 1989 por Buysse DJ. Este instrumento fornece uma medida de qualidade do
sono padronizada, fácil de ser respondida e interpretada, que discrimina os pacientes em
“bons dormidores” e “maus dormidores”, além de poder avaliar vários distúrbios do sono que
podem afetar a qualidade do sono. O questionário consiste de 19 questões auto-administradas
e cinco questões respondidas pelos companheiros de quarto, somente para informação clínica.
As 19 questões são agrupadas em sete componentes, com pesos distribuídos de 0 a 3. As
pontuações desses componentes são, então, somadas para produzirem um escore global que
varia de 0 a 21, em que quanto maior a pontuação pior a qualidade do sono. Este instrumento
foi validado em vários países e é atualmente utilizado em diversas patologias como diabetes,
doença de Parkinson, asma, câncer, entre outras. O mesmo foi validado na língua portuguesa
para a versão brasileira por Bertolazi no ano de 2008 (BERTOLAZI, 2008). Ambos os
instrumentos foram aplicados na forma de questionário auto-administrado em que,
primeiramente, foi explicado ao paciente a forma correta de preenchimento. Para evitar vieses
de respostas, pediu-se aos indivíduos fibromiálgicos que procurassem responder às escalas de
forma isolada para não haver influência de terceiros, como familiares e/ou colegas de
trabalho, nas respostas requeridas pelos respectivos instrumentos. Por se tratar de uma
pesquisa que envolveu seres humanos, zelou-se pelo cumprimento da resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde, que trata dos aspectos éticos em pesquisa envolvendo seres
humanos. É importante ressaltar que, o presente projeto foi submetido à aprovação do Comitê
de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Conforme é solicitado pelo
comitê, foi lido para cada participante um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
contendo as principais informações da pesquisa, garantindo anonimato e participação
voluntária aos participantes. O termo foi datado e assinado pelo pesquisador responsável e
pelo participante, ficando uma via com o pesquisador e outra com o pesquisado. Os dados
foram tabulados no Microsoft Windows for Excel 2007, sendo realizada estatística descritiva,
observando a frequência e percentual das variáveis. Também foi feita a estatística analítica
que foi realizada por meio do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
versão 19, utilizando a correlação de Spearman para avaliar a relação entre as variáveis. Foi
considerado o resultado significante quando p<0,05. Os dados foram apresentados na forma
de gráficos e tabelas. Resultados: Entre os oito domínios do SF-36, verificou-se que o
domínio referente à saúde mental foi o que obteve a maior média 16,2 (±5,65), seguido pela
capacidade funcional que apresentou uma média de 14 (±3,29). As menores médias
apresentadas foram o aspecto físico 4,2 (±0,70) e o aspecto emocional 3,8 (±1,37). Das 15
participantes do presente estudo, 100% (n=15) relataram a presença de distúrbios do sono,
confirmando a alta prevalência desta queixa entre os indivíduos fibromiálgicos. Foi verificado
que o componente uso de medicação para dormir (DDD) foi o escore que obteve a maior
média 2,46 (±1,22). A menor média foi encontrada no domínio “eficiência habitual do sono”
0,6 (±0,81). Na análise de correlação de Spearman, referente ao escore total dos instrumentos
SF36 e o Índice de Pittsburgh, observou-se que há correlação (p<0,01), e esta associação é
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negativa, ou seja, quando o escore de qualidade de vida aumenta, o índice de qualidade de
sono diminui, e assim, vice-versa. Análise e Discussão: O distúrbio do sono é um traço
bastante marcante em pacientes acometidos por FM. Estudos mostram que o distúrbio do sono
nos pacientes com fibromialgia ocorrem em até 100% dos pacientes e são bastante variáveis.
Em alguns, manifestam-se como dificuldade de conciliar o sono; em outros, predomina uma
insônia terminal. Muitos relatam que têm sono "leve", despertando ao mínimo ruído no
ambiente. Outros pacientes dizem que tem "bom sono" e dormem toda à noite, embora
acordem mais cansados do que antes de se deitar (SARZI-PUTTINI et al., 2002). Uma boa
qualidade de sono possui importante papel na manutenção da saúde e é essencial para a
sensação de bem-estar. Um sono ruim perpetua e piora a percepção dos sintomas da FM. A
qualidade do sono não está propriamente associada às horas de sono, mas à profundidade do
sono, ao número de despertares e à adequada preparação do organismo para as atividades após
o despertar (MARTINEZ et al., 2003; ELIAS, 2004).
Isso é corroborado por um estudo
em que foram comparados grupos com 40 mulheres fibromiálgicas, com idade media de 45,6
anos e controles normais, pareados para idade e sexo. Foram verificadas diferenças
significativas entre os dois grupos, pois os indivíduos com fibromialgia tiveram maior
dificuldade de iniciar e manter o sono, despertar precoce ao final da noite, fadiga durante o
dia, distúrbios de memória, depressão, irritabilidade e dificuldades no trabalho (REIMÃO,
1994). Laboratórios de sono obtiveram que quase a metade de todos os indivíduos com
fibromialgia apresentam distúrbios na fase delta do sono que se caracteriza por períodos de
ondas alfa intrusas e tendem a acordar sentindo-se tão cansados quanto – ou até mais
cansados – quando foram para cama (CHAITOW, 2002). Martinez et, al,. (2003) realizou um
estudo sobre a qualidade de vida, utilizando vários instrumentos, em pacientes fibromiálgicas
brasileiras, comparando-as com pessoas hígidas em um grupo controle. Foi encontrado
redução significativa dos escores em todas as escalas. Neumann (2000) realizou um estudo
em mulheres israelitas com FM, dor generalizada e saudáveis. As pacientes com FM
apresentaram os piores escores, principalmente quanto à funcionalidade emocional e saúde
mental. Isso diferiu em nossa pesquisa, pois quando avaliado o quesito relacionado a saúde
mental, o mesmo foi o que as pacientes obtiveram um maior escore. Broderick e Schwartz
(2005) revelam que a qualidade de vida em fibromiálgicos é significativamente baixa,
apresentando grande limitação funcional nas atividades de vida diária, limitação física
relacionada ao trabalho, impacto no bem-estar e maior intensidade da dor. Em estudos
comparativos com outras doenças, como câncer de próstata e doença pulmonar obstrutiva
crônica, os fibromialgicos apresentaram menor índice de vitalidade e maior nível de dor.
Ferro, Ide e Streit (2008) encontraram correlação estatisticamente significante entre sono e
qualidade de vida em 41 mulheres fibromiálgicas, por meio do Índice de Qualidade do Sono
de Pittsburgh (IQSP) e questionário do Impacto da Fibromialgia (FIQ). Assim, observa-se que
a qualidade do sono afeta a qualidade de vida de indivíduos com FM, contribuindo para a má
qualidade do sono e, consequentemente, para a instalação da fadiga e da limitação das
atividades de vida diária de fibromiálgicos (MENEFEE et al., 2000). A carência de sono ou a
mudança na sua estrutura natural podem resultar em fadiga. Na FM, as queixas de distúrbios
do sono estão quase sempre relacionadas à fadiga matutina (90% dos casos) com intensidade
podendo variar de moderada a severa (JONES et al., 2007). Martinez et. al, (2003), em um
estudo com 15 mulheres fibromiálgicas, relataram que as queixas de distúrbios do sono
estavam relacionadas à sensação de fadiga matutina. Uma possível causa desta relação sonofadiga seria a deficiência na produção do hormônio de crescimento (GH), 80% da qual ocorre
durante o estágio delta do sono NREM. O GH possui efeito direto sobre a qualidade de
manutenção e regeneração dos músculos e que quando deficiente, devido a perturbações do
sono, pode gerar fadiga matutina (GUVEN; KUL, GUDUZ, 2005). Conclusão: Desta forma,
o presente estudo conclui que os distúrbios do sono exercem impacto negativo na qualidade

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

110

de vida de mulheres fibromiálgicas, tornando-se um fator agravante na sintomatologia da
Fibromialgia, o que desperta o interesse em elencar o sono como ponto importante na
avaliação desses indivíduos.
Descritores: Transtornos do sono. Qualidade de vida. Fibromialgia
REFERÊNCIAS
ABAD, V.C; SARINAS, O.S; GUILLEMINAULT, C. Sleep and rheumatolotic disorders.
Sleep Medicine Reviews, v.12, n.3, p. 12:28, jun. 2009.
AFFLECK, G.; URROWS, S.; TENNEN, H.; HIGGINS, P.; ABELES, M. Sequential daily
relations of sleep, pain intensity, and attention to pain among women with fibromyalgia. Pain,
v. 68, p. 363-368, 1996.
ALMONDES, K.M; ARAÚJO, J.F. Padrão do ciclo sono-vigília e sua relação com a
ansiedade em estudantes universitários. Estudos de psicologia, v.8, n.1, p. 37-43, 2003.
ALVES, N.C.R.; Corpos entre saúde e trabalho. Dissertação – Departamento de Sociologia
e Antropologia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, 2004.
ANDRADE, M. M de. Introdução a Metodologia do Trabalho Científico. 10ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
BERBER, J. S. S. Prevalência de depressão e sua relação com a qualidade de vida dos
pacientes com Fibromialgia. Dissertação de Mestrado em Saúde Pública,
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis/SC, 2004.
BERNARD, A. L; PRINCE, A.; EDSALL, P. Quality of life issues for fibromyalgia patients.
Arthritis Care and Research, v.13, n.1, p.42-50, 2000.
BERTOLAZI, A.N. Tradução, adaptação cultural e validação de dois instrumentos de
avaliação do sono: Escala de Sonolência de Epworthe Índice de Qualidade do Sono de
Pittsburgh. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2008.
BIEZUS, J. Comparação da Influência das Modalidades Terapêuticas Aquáticas:
Exercícios Gerais e Relaxamento Passivo no Comportamento da dor de pacientes com
Fibromialgia. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro de
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Estadual do Paraná. Cascavel, 2004.
121f.
BOUTREL, B; KOOB, G.F. What keeps us awake: the neuropharmacology of stimulants and
wakefulness-promoting medications. Sleep, v.27, n.6, p.1181-1194, 2004.
BRODERICK, J.E.; SCHWARTZ, J.E. Written emotional expression produces health
benefits in fibromyalgia patients. Psychosomatic Medicine, v.67, n.2, p.326–334, mar./apr.
2005.

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

111

BURNS, J.W; CROFFORD L.J.; CHERVIN, R.D. Sleep stage dynamics in fibromyalgia
patients and controls. Sleep Medicine, v.9, n.6, p.689-696, 2008.
CAMARGO, R.S; MOSER, A.D.L; BASTOS, L.C. Abordagem dos métodos avaliativos em
fibromialgia e dor crônica aplicada à tecnologia da informação: revisão da literatura em
periódicos, entre 1998 e 2008. Revista Brasileira de Reumatologia, v.49, n.4, p.431-446,
2009.
CARVALHO, M.A.P; LANNA, C.C.D; BÉRTOLO, M.B. Reumatologia: Diagnóstico e
Tratamento. Rio de Janeiro: Koogan, 2008.
CHAITOW, L. Síndrome da fibromialgia: um guia para o tratamento. São Paulo: Manole,
2002.
CICONELLI, R.M; FERRAZ, M.B; SANTOS, W; QUARESMA, M.R. Tradução para a
língua portuguesa e validação do questionário genérico de avaliação de qualidade de vida SF36 (Brasil SF-36). Revista Brasileira de Reumatologia, v.39, n.3, p.143-150, Mai./Jun.
1999.
COSTA, S.R.M.R; PEDREIRA NETO, M.S; TAVARES NETO, J.; KUBUAK, I.;
DOURADO, M.S; ARAÚJO, A.C. Características de pacientes com síndrome da fibromialgia
atendidos em hospital de Salvador- BA, Brasil. Revista Brasileira de Reumatologia, v.45,
n.2, p.64-70, 2005.
DADABHOY, D.; CLAUW, D.J. Nature Clinical Practice. Rheumatology, v.2, n.7, p.364372, jul. 2006.
DIMATTEO, M. R.; LEPPER, H.S.; CROGHAN, T.W. Depression is a risk for
noncompliance with medical treatment: meta-analysis of the effects of anxiety and depression
on patient adherence. Archives of Internal Medicine, v.160, n.14, p.2101-2107, 2000.
DONALDSON, M. S.; SPEIGHT, N.; LOOMIS, S. Fibromyalgia Syndrome improved using
a mostly raw vegetarian diet: an observational study. Complementary and Alternative
Medicine, v. 7, n.1, set. 2001.
ELIAS, R.M. Distúrbio do sistema nervoso central e periféico. Jornal Brasileiro de
Nefrologia, v. 26, n. 3, p. 40-41, 2004.
FERREIRA, E.A.G.; MARQUES, A.P.; MATSUTANI, L. A.; VASCONCELLOS, E.G.;
MENDONÇA, L.L.F de. Avaliação da dor e estresse em pacientes com fibromialgia. Revista
Brasileira de Reumatologia, v. 42, n. 2, p. 104-110, mar./abr. 2002.
FERRO, C.V. Correlação dos Distúrbios do Sono e Parâmetros Subjetivos em Indivíduos
com Fibromialgia. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Centro
de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel, 2005.
FERRO, C. V.; IDE, M. R.; STREIT, M. V. Correlação dos Distúrbios do Sono e Parâmetros
Subjetivos em Indivíduos com Fibromialgia. Fisioterapia em Movimento, v. 21, n. 1, p. 3338, jan./mar. 2008.

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

112

FREITAS-FILHO, C. H. B.; SILVA, J. R. T. da; SILVA, M. L. da. Princípios Etiológicos e
de Diagnose em Fibromialgia e seu Tratamento Através da Acupuntura. 2004.
GEIB, L.T.C.; CATALDO NETO, A.; WAINBERG, R.; NUNES, M.L. Sono e
Envelhecimento. Revista de Psiquiatria, v. 25, n. 3, p. 453-465, set./dez. 2003.
GOLDBERG, E. O Coração sente o corpo dói: como reconhecer e tratar a fibromialgia. 6ed.
São Paulo: Atheneu, 2008.
GUVEN, A. Z.; KUL, P. E.; GUNDUZ, O. H. Depression and psychosocial factors in Turkish
women with fibromyalgia syndrome. Eura Medicophys Journal, v. 41, n. 4, p. 309-313,
2005.
GUNTHER, H. Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa: esta é a questão? Teoria e
pesquisa, v.22, n.2, Mai./Ago. 2006.
HAUN, M.V.A; FERRAZ, M.B; POLLAK, D.F. Validação dos Critérios do Colégio
Americano de Reumatologia (1990) para Classificação da Fibromialgia, em uma População
Brasileira. Revista Brasileira de Reumatologia, v.39, n.4, p. 221-230, 2001.
HELFENSTEIN, M.; FELDMAN, D. Síndrome da fibromialgia: características clínicas e
associações com outras síndromes disfuncionais. Revista Brasileira de Reumatologia, v.42,
n.1, p.8-14, 2002.
IGNASCHEWSKI, L.E.R; SEMEGHINI T.A; GARCIA JR, J.R. Aspectos Fisiopatológicos e
Neuroendócrinos da Síndrome de Fibromialgia. Saúde em Revista, v.6, n.12, p.55-58, 2004.
JONES, B.E. Brain mechanisms of sleep-wake states. Principles and practice of sleep
medicine. 4ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; p. 136-53, 2005.
JONES, K. D.; DEODHAR, P.; LORENTZEN, A.; BENNETT, R. M.; DEODHAR A. A.
Growth hormone perturbations in fibromyalgia: a review. Seminars in Arthritis and
Rheumatism, v. 36, n. 6, p. 357-379, 2007.
KAPLAN, RM, SCHMDIT, SM, CRONAN, TA. Quality of Well Being in
Patients with Fibromyalgia. Journal of Rheumatology. V. 27, p. 785-9. 13ed, 2004.
KOOPMAN 2004
LISOTT, F; MARIELA, L. Fibromialgia: estudio de la calidad de vida. Tese
para obtenção do título de especialista em reumatologia. Universidad Central de Venezuela.
Facultad de Medicina. Caracas, 2002.
MACLEAN, R. R.; DATTA, S. The relationship between anxiety and sleep-wake behavior
after stressor exposure in the rat. Brain Research, v.1164, p.72-80, 2007.
MARQUES, A.P. A fisioterapia no tratamento de pacientes com fibromialgia: uma revisão de
literatura. Revista Brasileira de Reumatologia, v. 42, nº 1, Jan./Fev. 2002.
MARQUES, A.P; ASSUMPÇÃO, A; MATSUTANI, L.A. Fibromialgia e Fisioterapia:
Avaliação e Tratamento. Barueri, São Paulo: Manole, 2007.

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

113

MARTINEZ, D. Prática da Medicina do Sono. Fundo Editorial BYK, São Paulo, 1999.
MARTINEZ, J.E; CRUZ, C.G; ARANDA, C; BOULOS, F.C; LAGOA, L.A. Disease
perceptions of Brazilian fibromyalgia patients: do they resemble perceptions from other
countries? International Journal of Rehabilitation Research, v.26, n.3, p.223-227, 2003.
MENEFEE, L. A.; FRANK, E. D.; DOGHRAMJI, K.; PICARELLO, K.; PARK, J. J.;
JALALI, S. Self-reported sleep quality and quality of life for individuals with chronic pain
conditions. The Journal of Pain, v. 16, p. 290-297, 2000.
MINHOTO, G. R. Eficácia do biofeedback como terapêutica na fibromialgia. São
Paulo,1999. 138f. Tese (Doutorado em Ciências) - Escola Paulista de Medicina, Universidade
de São Paulo, 1999.
MOLDOFSKY, H. Sleep and pain. Sleep Medicine Reviews, v.5, p.387-398, 2001.
NEUMANN, L. Measuring Health Status in Israeli Patients with Fibromyalgia
Syndrome and Widespread pain and healthy individuals: utility of the SF-36. Semin.
Arthritis and Rheumatism, 2000, p 400-8
OLSEN, M. N.; SHERRY, D. D.; BOYNE, K.; MCCUE, R.; GALLAGHER, P. R.;
BROOKS, L. J. Relationship between Sleep and Pain in Adolescents with Juvenile
Primary Fibromyalgia Syndrome. Sleep, v. 36, n. 4, p. 509-516, abr. 2013.
OSÓRIO, C.D.; GALLINARO A.L.; LORENZI-FILHO, G.; LAGE, L.V. Sleep quality in
patients with fibromyalgia using the Pittsburgh Sleep Quality Index. The Journal of
Rheumatology, v.33, n.9, p.1863-1865, sep. 2006.
O’SULLIVAN, S.; SCHMITZ, T.J. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. 4ed. São Paulo:
Manole, 2004.
PEREA, D.C.B. Fibromialgia: Epidemiologia, diagnóstico, fisiopatologia e tratamento
fisioterápico. Fisioterapia Brasil, v.4, n.4, p.282-288, jul./ago. 2003.
POMPEU, J. M.; MENESES, L. C. Estudo comparativo da qualidade de vida em
pacientes com Doenças de Parkinson Idiopática praticantes de atividades físicas e não
praticantes. Trabalho de Conclusão de curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade da
Amazônia, Belém, Pá, 2008. 102 f.
PROVENZA, J.R; POLLAK, D.F; MARTINEZ, J.E; PAIVA, E.S; HELFENSTEIN, M;
HEYMANN, R; MATOS, J.M.C; SOUZA, E.J.R. Fibromialgia. Projeto Diretrizes.
Sociedade Brasileira de Reumatologia. Março, 2004.
RAVINDRAN, A.V.; MATHESON, K.; GRIFIFITHS, J.; MERALI, Z. Stress, coping, uplifts
and quality of life in subtypes of depression: a conceptual frame and emerging data. Journal
of Affective Disorders, v.71, p.121-130, 2002.
REIMÃO, R. Sono: Estudo abrangente. São Paulo: Atheneu, 1994.

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

114

RIBERTO, M.; PATO, T. R. Fisiopatologia da fibromialgia. Acta Fisiátrica, v. 11, n. 2,
p.78-81, 2004.
ROIZENBLATT, S.; SILVA, A.A.B.; TUFIK, S.; MOLDOFSKY, H. Caracteristicas do sono
alfa na fibromialgia. Revista Brasileira de Reumatologia, v. 42, n. 1, 2002.
ROSSINI, S.; REIMÃO, R. Chronic insomnia in fibromyalgia patients: psychological and
adaptive aspects. Revista Brasileira de Reumatologia, v.42, p.285-289, 2002.
SARZI-PUTTINI, P.; RIZZI, M.; ANDREOLI, A.; PECIS, M.; COLOMBO, S. TURIEL, M.;
CARRABBA, M.; SERGI, M. Hipersomnolence in Fibromyalgia Syndrome. Clinical and
Experimental Rheumatology, v. 20, n.1, p. 69-72, jan./fev. 2002.
SELLI, L.; MENEGHEL, S.; JUNGES, J.R; VIAL, E.A. O cuidado na ressignificação da vida
diante da doença. O mundo da saúde, v. 32, n.1, p. 85-90, jan./mar. 2008.
SILVA, A.; QUEIROZ, S. S.; ANDERSEN, M. L.; MÔNICO-NETO, M.; CAMPOS, R. M.;
ROIZENBLATT, S.; TUFIK, S.; MELLO, M. T. Passive body
heatingimproves sleep patterns in female patients with fibromyalgia. Clinics, v. 68, n. 2, p.
135-140, 2013.
SKARE, T.L. Reumatologia: Princípios e Práticas. 2ed. Rio de Janeiro: Koogan, 2007.
STAHL, S.M. Fibromyalgia: pathways and neurotransmitters. Human
Psychopharmacology, v.24, n.2, p.11-17, 2009.
TEIXEIRA, J.; FIGUEIRÓ, J.A.B. Dor: epidemiologia, fisiopatologia, avaliação, síndromes
dolorosas e tratamento. São Paulo: Grupo Editorial Moreira Jr., 2001.
WEIDEBACH, W. F.S. Fibromialgia: Evidências de um Substrato Neurofisiológico. Revista
da Associação Médica Brasileira, v.48, n.4, p. 275, 2002.
WIBELINGER, L. M. Fisioterapia em Reumatologia. São Paulo: Revinter, p.189-206,
2009.
YUNUS, M.B. The role of gender in the fibromyalgia syndrome. Current Rheumatology
Reports, v. 3, p.128-134, 2001.

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

115

AVALIAÇÃO PEDIÁTRICA DE INCAPACIDADE
EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN

Jesyanne de Andrade Ferreira1
Alinne Beserra de Lucena Marcolino2
Egmar Longo3
Patrícia Otávia Amorim Santa Roza4
A Síndrome de Down (SD) decorre de anomalias cromossômicas envolvendo o par de
cromossomo 21, causando sua trissomia, que irá resultar em alterações físicas e intelectuais.
Estudos recentes realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, levantaram a
estimativa de que a Síndrome de Down afeta cerca de um em cada 600 até 1000 bebês
nascidos vivos, sendo a mais frequente causa de deficiência intelectual de origem genética em
seres humanos. O convívio com a diferença ainda não chegou ao nível de naturalidade que
muitos esperam, mas as últimas décadas trouxeram uma reviravolta na maneira de ver e
compreender as deficiências, entre elas, a SD. O preconceito e discriminação ainda existem,
porém, percebe-se que a integração desta população se multiplica, assim como ocorrem
surpresas positivas em cada geração de pessoas com esta condição. A SD vem sendo estudada
por diversos pesquisadores que, analisando os vários aspectos do desenvolvimento infantil,
observaram que o atraso nos marcos motores destas crianças tem relação com a fraqueza
muscular exacerbada nas articulações, as habilidades sensório-motoras diminuídas, a
hipoplasia cerebelar, além da hipotonia presente nesta síndrome. Disfunções no controle
postural são frequentemente descritas nestas crianças e relacionadas com dificuldades como
na coordenação motora, problemas com integração sensóriomotora ou ainda, simplesmente,
dificuldade em fazer ajustes posturais antecipatórios, podendo desencadear alterações nos
desempenhos funcionais, não apenas pelas dificuldades de habilidades cognitivas e do
desenvolvimento físico, mas também pelo comprometimento de áreas como a audição e visão,
também comum nestas crianças. Assim, por vezes, elas possuem incapacidade de organizar
atos cognitivos e suas condutas, debilidade de associar e programar sequências, o que,
dificulta sua autonomia, gerando dependência de outras pessoas para realizar as suas
atividades de vida diária. O diagnóstico atualmente está sendo cada vez mais precoce para as
anormalidades fetais existentes, como a síndrome de Down. O mesmo pode ser feito no prénatal, por meio de técnicas específicas que incluem ultrasonografia, amniocentese e triagem
de alfafetoproteína. No período neonatal, pode ser realizado pela observação das
características e dos sinais que o recém-nascido apresentará ou através de um estudo
cromossômico. Em relação ao prognóstico, os portadores da SD apresentam processo de
envelhecimento precoce que é responsável pelas alterações imunológicas, doenças
autoimunes e neoplasias em faixa etária inferior à população geral. A morbidade por doenças
infecciosas é elevada, sendo mais frequentes as infecções respiratórias A fisioterapia possui,
portanto, um papel bastante relevante na vida destas crianças porque objetiva conhecer e
direcionar a estimulação das aquisições das etapas do desenvolvimento motor, induzindo a
criança a adquirir a sua independência funcional e orientar os pais e/ou cuidadores neste
sentido. Sendo assim, percebe-se a necessidade e a importância de avaliar, através da
Graduanda do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba,
Fisioterapeuta, Mestre, Professora do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba,
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descrição detalhada do desempenho funcional destas crianças, para apartir desta avaliação,
serem traçados objetivos e condutas direcionadas que venham a promover uma melhor
qualidade de vida das mesmas. Deste modo, o trabalho justifica-se por favorecer o
conhecimento deste desempenho através da escala de Avaliação Pediátrica de Incapacidade
(PEDI). O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho funcional de crianças
com Síndrome de Down através da escala PEDI. Assim, tratou-se de uma pesquisa
exploratória e descritiva, de caráter investigativo com uma abordagem quantitativa, sendo
usado como instrumento para a coleta de dados, o questionário de avaliação PEDI. Esta escala
de Avaliação Pediátrica de Incapacidade é um teste funcional desenvolvido por Haley em
1992, que avalia os aspectos funcionais do desenvolvimento da criança com idade entre 6
meses e 7 anos e meio, entretanto pode ser aplicado à crianças com idade superior a 7 anos e
meio, caso seu desenvolvimento encontre-se dentro da faixa etária proposta. O mesmo
consiste em registrar através de entrevista com o cuidador, o desempenho das crianças nas
áreas funcionais de autocuidado (73 itens), mobilidade (59 itens) e função social (65 itens),
totalizando 197 itens, pontuados em 1 (um) quando a criança é capaz de realizar e 0 (zero)
quando a mesma é incapaz de realizar a tarefa. Da área de autocuidado elencamos 29 itens, já
para mobilidade 34 itens e em relação à função social 35 itens. Cada uma destas áreas
constitui uma escala funcional que fornece um escore bruto total, a partir do somatório da
pontuação obtida em cada prova individualmente. Em seguida o item autocuidado foi
classificado em ruim (0-10), bom (10-19) e excelente (20-29). O item mobilidade em ruim (011), bom (12-23), excelente (24-34). Por último a função social sendo classificado em ruim
(0-12), bom (13-24) e excelente (25-35). A escala foi desenvolvida para avaliar mudanças
funcionais em atividades de autocuidado, mobilidade e função social. O autocuidado consiste
na alimentação, no vestir e nas necessidades fisiológicas e a mobilidade consiste em utilizar
carro, cadeira, banheiro, andar em recinto fechado, ao ar livre e em escadarias. Já a função
social consiste em compreensão, fala, interações com amigos e na comunidade. A avaliação
fornece dados acerca do quão independente o paciente é ou se precisa da intervenção de
cuidadores, bem como se utiliza alguma modificação no ambiente para facilitar seu
desempenho. É um questionário aplicado através de entrevista com o cuidador, pelo julgamento clínico de alguns terapeutas ou educadores que estejam familiarizados com a criança
ou através de observação direta durante a execução das tarefas. A escala permite o
reconhecimento de alterações no desempenho funcional precocemente, pois é um teste que
pode ser feito na casa e na comunidade através de perguntas. Os construtos de mensuração
que deram origem às escalas de teste foram definidos com base em abordagens
desenvolvimental, contextual e ambiental. Eles foram criados a partir de uma versão adaptada
do modelo de disfunção proposto pela Organização Mundial da Saúde, e influenciados pela
Classificação Internacional de Deficiência, Incapacidade e Limitação Social. A nossa amostra
constou de 15 pais/cuidadores de crianças com SD que tinham idade entre 6 meses e 7 anos e
6 meses, que realizavam atendimento fisioterapêutico na Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) e na Fundação de Apoio ao Deficiente (FUNAD) de João Pessoa/PB.
Após a aprovação do comitê de ética sob o n de protocolo no CEP 370.679 CAAE de n
15878613.2.0000.5178 e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, foi
realizada a coleta de dados. Quanto aos indivíduos participantes, foi questionado sobre a
participação na pesquisa, bem como esclarecido as dúvidas que os mesmos poderiam
apresentar, sendo realizado conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) que trata da pesquisa envolvendo seres humanos. A amostra de 15 pais/cuidadores é
justificada por ser a população de interesse para a pesquisa, apenas cuidadores de crianças
com SD, onde a idade desta criança deveria estar entre 6 meses e 7 anos e 6 meses, desta
forma, selecionamos apenas um extrato pela idade, além do que acredita-se que este número
seja representativo para o estudo em questão. Após a avaliação da criança segundo
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informações colhidas pelos responsáveis, houve a análise dos dados através de uma
abordagem descritiva das variáveis obtidas, sendo os resultados apresentados através de
tabelas e gráficos, após tabulação dos mesmos pelo Programa Excel. Diante dos resultados
obtidos, nossa amostra foi caracterizada como sendo 60% do gênero masculino, com idade
média de 3 anos e 9 meses e desvio padrão de 1 ano e 7 meses. Foi classificada possuindo um
bom autocuidado e boa mobilidade em 46,7% e 73,7%, respectivamente. Já em relação à
função social, apenas 40% obteve classificação como bom. Levando-se em consideração a
assistência fornecida pelo cuidador à criança com SD, em relação ao autocuidado, 46,7% da
amostra necessita de supervisão para alimentar-se. Quanto à higiene pessoal 60% das crianças
necessitam de supervisão dos pais/cuidadores, assim como em relação ao banho 66,7%
precisam de supervisão para realizar o mesmo. Já em relação a variável controle intestinal e
urinário obtivemos os dados de que 66,7% são totalmente dependentes dos pais/cuidadores
para limpar-se após acidente e realizar o controle intestinal e urinário sendo, então, as áreas de
maior dependência e intervenção. Referente à mobilidade em transferências de carro/ônibus
53,3% da amostra necessitam de supervisão dos pais/cuidadores. Quanto à locomoção em
ambiente externo 80% são independentes, assim como se assemelha a porcentagem em
relação à locomoção em ambiente interno, correspondendo a 86,7%, não necessitando de
assistências dos pais/cuidadores para a realização dos mesmos. Nosso estudo evidenciou
limitações importantes no desempenho funcional em tarefas da vida diária destas crianças,
principalmente na área de autocuidado, sendo este definido como uma tarefa ocupacional
fundamental para a autonomia, autoestima e autoconfiança da criança. Estas limitações podem
decorrer do atraso no desenvolvimento, onde as crianças com Síndrome de Down adquirem as
habilidades funcionais mais tardiamente, seja relacionado à hipotonia ou, até mesmo, fruto da
superproteção dos pais, que impedem a criança de vivenciar novas tarefas. Sugere-se que
estudos futuros possam ser realizados com uma amostra maior, uma vez que a avaliação
pediátrica de incapacidade favorece o conhecimento sobre o desempenho de atividades
importantes e fornece ao profissional fisioterapeuta subsídios para planejar adequadamente o
tratamento e orientar os cuidadores nesta direção, a fim de que os mesmos possam
acompanhar a evolução do tratamento com nitidez, colaborar com o plano objetivado pelo
profissional e possibilitar maior autonomia para estas crianças.
DESCRITORES: Fisioterapia. Incapacidade. Síndrome de Down.
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DE PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
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Introdução. O envelhecimento populacional tem ocasionado um grande impacto na
sociedade moderna, provocando o interesse de pesquisadores em estudar o processo de
envelhecimento do ser humano e de como se obter qualidade de vida na velhice. Os avanços
na medicina, as mudanças ambientais e de hábitos permitiram o aumento da expectativa de
vida. Tal fato ocorre por conta da sobrevida maior dos idosos e, também, devido à diminuição
da mortalidade infantil e da fecundidade. A longevidade tem implicações importantes,
podendo trazer problemas, com conseqüências sérias nas diferentes dimensões da vida
humana, física, psíquica e social. Com isso, o crescimento do número de idosos acarreta uma
situação ambígua, vivenciada por muitas pessoas: o desejo de viver cada vez mais e, ao
mesmo tempo, o temor de viver em meio a incapacidades e dependência. De fato, o avanço da
idade aumenta a chance de ocorrência de doenças e de prejuízos à funcionalidade. Mas, se os
indivíduos envelhecerem com autonomia e independência, com boa saúde física,
desempenhando papéis sociais, permanecendo ativos e desfrutando de senso de significado
social, os anos vividos em idade avançada podem ser bem-sucedidos. O envelhecimento
populacional, que parecia estar restrito apenas aos países desenvolvidos, começou a ser uma
realidade observada nas regiões menos desenvolvidas e, assim tornou-se um fenômeno
mundial. Os países ditos em desenvolvimento passaram a experimentar rápidas
transformações demográficas no decorrer das últimas décadas do século XX. Vale ressaltar
que poucos foram os países em que as transformações ocorreram da forma tão intensa como
no Brasil, que já conta com mais de 14 milhões de idosos em sua população. Projeções
demográficas apontam para 32 milhões de idosos em 2020 – 15% da população brasileira -,
colocando o país em sexo lugar no ranking mundial de países com maior número de velhos.
Além disso, com uma sobrevida média de 75,3 anos e com a longevidade crescente da
população idosa, houve aumento em 15 vezes o número de brasileiros com mais de 100 anos
até o ano de 2050, com projeções de 2.2 milhões de centenários. Esse brusco envelhecimento
populacional tem levado a preocupantes consequências tanto para o grupo em si quanto para a
sociedade em geral, pois há um aumento significativo nos custos para o Estado e para a
sociedade, refletidos na assistência à saúde e na sobrecarga para a Previdência Social. As
repercussões desse processo extrapolam a configuração individual e alcançam as esferas
familiares, do mercado de trabalho, do transporte, da saúde, da educação. A preocupação não
é apenas com o indivíduo que envelhece, nem só da sua família, mas passa a ser do conjunto
da sociedade, uma vez que todos - pessoas e instituições - são afetados. Dentre essas
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instituições está a Universidade, a quem cabe não apenas o papel de promover e socializar o
conhecimento e, por sua natureza, atentar para a realidade na qual está inserida, identificando
necessidades, mas propor alternativas promocionais ao desenvolvimento pessoal e social dos
vários segmentos, incluindo o idoso. Mostrando-se atenta a essa realidade que precisa ser
estudada, pesquisada e debatida, foi desenvolvido o Programa de Extensão “Promoção à
Saúde da Pessoa Idosa”, ligado a Coordenação de Pesquisa e Extensão de Fisioterapia, o qual
surgiu, então, a partir da necessidade em agrupar conhecimentos e ações específicas que
preparem futuros profissionais da saúde preocupados em reeditar o envelhecimento como um
processo ininterrupto de aprendizagem e socialização dentro do ciclo de vida humano,
demonstrando para os discentes, em especial da disciplina acima citada, a viabilidade de dar
uma visão gerontológica aprofundada às práticas fisioterapêuticas, por meio da tríade
extensão, pesquisa e ensino. Este projeto está em desenvolvimento e tem conscientizado os
acadêmicos da sua responsabilidade social, possibilitando uma visão integral do atendimento
a pessoa idosa, estimulando os idosos a manter ou melhorar a sua autonomia e sua
independência com atividades psicomotoras, estimulando as noções de tonicidade, equilíbrio,
consciência corporal, estruturação espaço-temporal e coordenação motora através de
atividades de prevenção e promoção à saúde do idoso melhorando assim sua qualidade de
vida. Também tem oportunizado o intercâmbio de experiências docente, discente e
comunidade, proporcionando à elaboração e socialização de saberes científicos. Objetivos: A
referida pesquisa teve por objetivo caracterizar sócio-epidemiologicamente os participantes do
programa de extensão “Promoção à Saúde da Pessoa Idosa”, estruturando dessa forma um
acervo documental sobre envelhecimento assistido por grupo de promoção à saúde no formato
grupoterapia. Metodologia: A referida pesquisa caracterizou-se como um estudo descritivo e
transversal, com abordagem quantitativa. O presente estudo seguiu as normas segundo as
recomendações da Comissão Nacional de ética em Pesquisa (CONEP) e da Resolução nº
466/2012, sobre bioética em pesquisa com seres humanos. No período compreendido entre
março e setembro do corrente ano, 25 pessoas se inscreveram espontaneamente no projeto de
extensão, entretanto, só participaram efetivamente da pesquisa 22 pessoas, independentes
funcionalmente e boa compreensão de comandos verbais (capacidade cognitiva preservada),
que se enquadraram adequadamente nos critérios de inclusão do programa. Para tanto,
utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário previamente estabelecido
pelos pesquisadores com a finalidade de caracterizar o histórico clínico e os aspectos sóciodemográficos dos participantes para aferir as variáveis de estado civil, alfabetização,
escolaridade, gênero, idade, profissão, presença de etilismo ou tabagismo, padrões de sono,
medicações em uso, doença constantes, queixa principal, histórico de quedas. Para investigar
a capacidade funcional, utilizou-se o Índice de Barthel. A análise de dados foi realizada de
forma ordenada e coerente, facilitando a interpretação dos objetivos da pesquisa, com
utilização de gráficos, tabelas e textos de interpretação das tabelas. Os dados foram tratados
através de estatística descritiva (média e desvio padrão), utilizando a planilha eletrônica SPSS
versão 17.0. Resultados e Discussão: Participaram do projeto de extensão 22 idosos com
idade variando de 52 a 77 anos (M = 67; DP =7,2). Maioria do sexo feminino (95,5%).
Quanto ao estado civil, 36,4% são casados, 27,3% viúvos, 22,7% solteiros e 13,6%
divorciados. Quanto a escolaridade, 40,9% possuem mais de 8 anos de estudo, 36,4% tem de
4 a 8 anos de estudo, 18,2% relataram 0 a 3 anos e 4,5% afirmaram não ter escolaridade. Com
relação à qualidade do sono relatada pelos idosos, 45,5% responderam ter um sono normal,
31,8% afirmaram ter insônia e 22,7% disseram ter um sono interrompido. Aproximadamente,
59,1% dos idosos afirmaram ter déficit visual e somente 4,5% responderam ter déficit
auditivo. Nenhum dos participantes relataram fazer uso de próteses em extremidades axiais,
órteses ou dispositivos auxiliares para locomoção. Com relação ao histórico de quedas, 50%
deles afirmaram já ter sofrido queda no intervalo de 6 meses a 01 ano. A quantidade de
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quedas relatadas variou de nenhuma a cinco quedas por idoso. O escore da escala usada para
avaliar o risco de queda entre os idosos apresentou uma média de 2,45 pontos (DP = 1,1) o
que representa alto de risco de queda. Quanto ao histórico de fraturas, 13,6% dos idosos
relataram ter sofrido alguma fratura óssea. Segundo o censo demográfico de 2010, a
população brasileira de hoje é de 190.755.199 milhões de pessoas, sendo que 51%, o
equivalente a 97 milhões, são mulheres e 49%, o equivalente a 93 milhões, são homens. O
contingente de pessoas idosas, que, segundo a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do
Idoso, tem 60 anos a mais, é de 20.590.599 milhões, ou seja, aproximadamente 10,8 % da
população total. Desses, 55,5 % (11.434.487) são mulheres e 44,5% (9.156.112) são homens,
evidenciando a predominância das mulheres entre a população idosa, reconhecendo que
homens e mulheres vivem e envelhecem de forma diferenciada, caracterizando esse fato como
uma feminização da velhice. Tal fato pode ser explicado em parte, pela expectativa maior de
vida das mulheres, associada a alguns fatores como: menor consumo de álcool e tabaco e
diferenças de atitude em relação às doenças. Além disso, essas mulheres são detentoras de
saberes e práticas de saúde vivenciadas nas suas experiências cotidianas do cuidar e
identificam de forma precoce sinais e sintomas de várias doenças, o que faz com que o grupo
feminino seja a maior demanda dos serviços de saúde em todas as áreas. Considerações
finais: Este estudo possibilitou caracterizar o perfil sócio-epidemiologico dos idosos que
participam do projeto de extensão, o qual foi possível verificar que a partir do perfil
observado é possível traçar metas mais assertivas para a promoção do cuidado à saúde dos
idosos. A Extensão tem um papel transformador, à medida que, promovendo atividades e
programas que envolvam a sociedade e universidade, possibilita a articulação do ensino e da
pesquisa, do conhecimento popular e acadêmico sistematizados em um fluxo bidirecional.
Dessa forma, espaços acadêmicos que congreguem ações fisioterapêuticas às práticas de
promoção à saúde do idoso entre docentes e discentes, interessados no aprofundamento das
questões relativas ao envelhecimento humano devem ser valorizados e consolidados. A
longevidade e o envelhecimento populacional no Brasil têm desafiado cientistas, técnicos,
profissionais, políticas e serviços. A velhice precisa ser objeto de pesquisas, estudos e
investimentos para que novas propostas profissionais sejam lançadas e executadas, a fim de
despertar uma nova postura da nossa sociedade frente ao envelhecimento e, de promover
qualidade e significado aos anos acrescidos ao ciclo da vida.

Descritores: Relações comunidade instituição; Idoso; Fisioterapia.
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EDUCANDO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA COM UM GRUPO DE MULHERES
Mônica Veloso Silva1
Ana Karina Egypto Trigueiro2
Rachel Cavalcanti Fonseca Pereira3
Luísa Barreto Pereira Moreno4
Introdução: De acordo com o Ministério da Saúde, o limite etário para o Climatério - período
entre 40 a 65 anos de idade – é dividido em: pré-menopausa com início, em geral, após os 40
anos, com diminuição da fertilidade em mulheres com ciclos menstruais regulares ou com
padrão menstrual similar ao ocorrido durante a vidareprodutiva; perimenopausa – com início
dois anos antes da última menstruação e vai até umano após (com ciclos menstruais
irregulares e alterações endócrinas); e por fim, pós-menopausa – um ano após o último
período menstrual. O climatério é o período de transição da vida da mulher marcado pela
menopausa e caracterizado por sintomas que muitas vezes perturbam o bem estar de mulheres
que os sentem. Conceitua-se climatério como sendo uma fase de transição na vida da mulher
em que ela passa a não reproduzir, marcada pela menopausa.Os sintomas mais freqüentes são
calor ou fogachos, sudorese aumentada, nervosismo,depressão, insônia, pele seca, unhas e
cabelos quebradiços, secura vaginal e dispareunia. Inerente aos avanços na área da saúde e ao
aumento da expectativa de vida feminina,recentemente, mais do que apenas correr atrás de
uma vida longa, é cada vez maior o número de mulheres que se preocupam em adotar um
hábito de vida saudável, livre de incapacidades, doenças e sintomas desagradáveis que por
ventura acabem por comprometer o lazer, o trabalho e o relacionamento interpessoal. As
características de uma vida saudável são a essência do que significa qualidade de vida (QV)
relacionada à saúde. Após a Segunda Guerra Mundial o termo QV deixou de ser uma
aquisição de bens materiais, como casa, carros e viagens, e passou a ter uma conotação mais
ampla, como educação, prosperidade econômica, saúde e bem-estar do indivíduo. Com base
nesse conceito, a QV é tida como uma noção eminentemente humana e subjetiva, que permite
ao indivíduo ter uma percepção sobre si mesmo, multidimensional e bidirecional, ou seja,
composto pordimensões positivas (p. ex.: mobilidade) e negativas (p. ex.: dor). Nesse sentido,
o climatério, atrelado as suas características clínicas, em geral está de fato intimamente
associado a alterações na QV feminina no que tange aspectos como o bem estar físico, social,
espiritual e emocional, trazendo desconfortos em maior ou menor grau sendo caracterizado,
portanto, como um processo de profundas mudanças físicas e emocionais, influenciado por
fatores inerentes ao psiquismo, à cultura, ao ambiente, à história de vidapessoal, dentre outros.
Desta maneira, a fisioterapia pode contribuir para que a mulher enfrente melhor este período
da sua vida, melhorando a sua QV, seja por meio de atividades educativas (orientações) ou
através de exercícios físicos. Descrição da atividade: Pensando nestas repercussões na vida
da mulher climatérica, foi desenvolvido pelas docentes e discentes do sétimo período do curso
de fisioterapia da Faculdade Ciências Médicas da Paraíba neste semestre 2013.2, na disciplina
prática de ginecologia e obstetrícia, a atividade em grupo com mulheres nesta fase biológica.
O grupo contou com 12 mulheres, com idade média de 55,2 anos que participaram de 15
Acadêmica do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil.
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encontros semanais, realizados na policlínica da faculdade relatada, nas segundas feiras, das
14:30 às 16:30h. É importante destacar que os dois primeiros encontros com o grupo, foram
realizadas as avaliações fisioterapêuticas, seguindo a ficha utilizada da disciplina prática, bem
como a aplicação de alguns testes específicos para qualidade de vida e coleta de informações
sobre o conhecimento prévio a respeito do climatério. As atividades seguiam o seguinte
protocolo: verificação de Pressão Arterial, roda de conversa sobre diversos temas sugeridos
pelas mulheres participantes, aquecimento, alongamento, cinesioterapia e relaxamento, com
utilização de alguns materiais como: colchonetes, cadeiras, caneleiras, halteres, faixa elástica,
fisioball, cd e aparelho de som. Impactos: O atendimento de mulheres, principalmente a
partir do início do climatério, foi visto em várias situações durante a semestre e despertou o
questionamento sobre o tipo e conteúdo das orientações oferecidas pela fisioterapia, às
mulheres no climatério. Assim, o problema de estudo foi elaborado questionando-secomo a
fisioterapia contribui para a adaptação de mulheres no período do climatério utilizando da
estratégia de orientações de promoção da saúde associado aos exercícios físicos.Ao final do
semestre percebeu-se um bom desempenho físico das participantes, melhor participação nas
atividades educativas e mudança de comportamento em relação à postura, marcha e atividades
diárias, melhora da sociabilização, melhora da força de membros inferiores, melhora de vida,
segundo avaliação e relatos registrados. Considerações Finais:A realização deste estudo vem
contribuir para ampliar as informações e o conhecimento das mulheres no período do
climatério, proporcionando melhoriana qualidade de vida da população feminina do grupo
assistido. O estudo também espera contribuir cominformações, para uma nova visão da
assistência de fisioterapia a mulher no período de climatério.Onosso cuidado foi caracterizado
como estímulo favorável à quebra e desmistificação de mitos e tabus preconcebidos pela
cultura relacionada ao climatério e à mudança da mulher,que nele está,produzindo uma
resposta adaptativa a abordagens relacionadas a qualidade de vida desde a proteção específica
dos sinais e sintomas do climatério quanto a sexualidade. Assim, a atitude preventiva do
profissional de saúde promove o esclarecimento, o autoconhecimento eprepara a mulher para
enfrentar as mudanças que ocorrerão em seu organismo nesta fase. O profissionalproporciona
orientações às mulheres em relação aos hábitos saudáveis, que as auxiliam na
adaptaçãopositivaa nova fase do ciclo vital.
Descrito

res: Climatério; qualidade de vida; fisioterapia.
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ESTUDO COMPARATIVO COM CRIOTERAPIA E GEL CRIOTERÁPICO NA
REDUÇÃO DA GORDURA LOCALIZADA
Lindsey Rolsant Rolim1
Alanna Jessyca de Medeiros Lima2
Haydêe Cassé da Silva3
Janine Agra Padilha4
Maria da conceição B. dos Santos5
INTRODUÇÃO: A gordura localizada em excesso é uma das principais preocupações das
mulheres que procuram os tratamentos estéticos em busca de uma melhor aparência corporal.
Sabendo disso a fisioterapia dermatofuncional vem se utilizando de várias técnicas
objetivando satisfazer os padrões de beleza impostos pela mídia. A adiposidade localizada é o
acumulo de excesso de gordura em regiões específicas do corpo humano, não só em
quantidade de gordura, mais o modo como se distribui no organismo é essencial para sua
definição. Todo organismo necessita de gordura em níveis normais, porém o acumulo desse
excesso é diferente em cada pessoa e depende de vários fatores, como gênero, hormônios e
genética. O tecido adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo onde se observa
predominância de células adiposas. Essas células podem ser encontradas isoladas ou em
pequenos grupos no tecido conjuntivo frouxo, porém a maioria delas forma grandes
agregados, constituindo o tecido adiposo distribuído pelo corpo, e este é ricamente irrigada
por vasos sanguíneos. Podem ser vistos capilares na maioria dos ângulos da malha de
adipócitos justapostos. Além disso, com coloração especial, é possível visualizar fibras
nervosas amielínicas e mastócitos e é o maior depósito corporal de energia, sob forma de
triglicerídeos. Há duas variedades de tecido adiposo, que apresentam distribuição no corpo,
estruturas, fisiologia e patologia diferentes. Uma variedade é o tecido adiposo comum,
amarelo ou unilocular, cujas células, quando completamente desenvolvidas, contêm apenas
uma gotícula de gordura que ocupa quase todo o citoplasma. A outra variedade é o tecido
adiposo pardo ou multilocular, formado por células que contêm numerosas gotículas lipídicas
e muitas mitocôndrias. Considerado o mais importante órgão de armazenamento de energia
do organismo humano, o excesso consumido é convertido em moléculas de triacilgliceróis
sob ação do hormônio insulina, enquanto que na situação de restrição energética os estoques
de energia são rapidamente mobilizados sob a influência das catecolaminas e outros
hormônios lipolíticos. A adiposidade é uma hipertrofia das células adiposas uniloculares que
ocorre em alguns locais do corpo a mais que em outros. As regiões de flancos e abdome são
as mais acometidas por essa hipertrofia, pois ao longo da vida estas áreas apresentam nítidas
alterações morfológicas, com efeito antiestético. Deve-se levar em conta de que o tecido
adiposo é um órgão complexo capaz de exercer funções que até pouco tempo atrás eram
desconhecidas. Isso o torna um tecido de grande importância na homeostase energética
corporal. Os adipócitos sintetizam e liberam uma variedade de peptídeos e não-peptídeos,
bem como expressam outros fatores além de sua capacidade de depositar e mobilizar
triglicerídeos, retinóides e colesterol. A hidrólise de gorduras no nosso organismo é realizada
efetivamente pela enzima Monofosfato Cíclico de Adenosina (AMPc), substância liberada na
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célula adipócito por ação efetiva da mitocôndria. Portanto, o acúmulo de gordura nas células
está diretamente relacionado à quantidade insuficiente de AMPc que está produzida para a
queima dessas gorduras acumuladas, aumentar o produção dessa enzima. Com isso, o
sobrepeso, a obesidade e a gordura localizada afetam o indivíduo tanto esteticamente quanto
em saúde. Guirro (2004, p.303) relata que “A obesidade é definida como o aumento
generalizado da gordura corporal onde a ingestao supera o gasto”. O interesse da ação
terapêutica do frio pela medicina remonta à antiguidade. Há 2.500 anos a.C., já havia
informações nos papiros egípcios, que as feridas eram tratadas com o uso de compressas
geladas, bem como as fraturas de crânio. Hipócrates, já revelava indicações do frio em
pacientes com quadros inflamatórios, utilizando mecanismos antagônicos com finalidade de
produzir analgesia no pós-cirúrgico. Dominique Jean Larrey, médico de Napoleão Bonaparte,
realizava em soldados, amputações menos dolorosas, em temperaturas abaixo de 0ºc. Em
1946, Schaubel, um conhecido médico americano, relatou pela primeira vez, os efeitos
fisiológicos provocados pela ação do gelo. a temperatura corpórea é controlada por um centro
localizado na região pré-óptica do hipotálamo anterior. A diminuição da temperatura é a
primeira resposta fisiológica do organismo ao resfriamento, ocorrendo de forma localizada e
imediatamente após aplicação do gelo, levando a uma redução do metabolismo celular. Este
efeito proporciona à célula um menor consumo de oxigênio, levando a uma maior sobrevida
durante o período de isquemia ou diminuição parcial da circulação, evitando dessa forma, a
hipóxia secundária e, consequentemente, a morte celular. A terapia fria (crioterapia) abrange
diversas técnicas que utilizam o frio em suas várias formas físicas, ou seja, líquida, sólida e
gasosa. Dentre elas: aplicação de gelo ou compressas geladas, massagem com gelo, água fria
corrente sobre uma queimadura, criocinética, crioalongamento, banhos em água fria,
criocirurgia, hipotermia corporal, antes de cirurgias de grande porte e sprays refrigerantes, e
na estética a bandagem crioterápica e o gel crioterápico. A crioterapia sugere ao organismo
que existe algo de errado devido à persistência da baixa temperatura, de modo que é indicada
a emissão de ordens ao cérebro para que a lipólise seja eliminada para abastecer a produção
de calor (energia), evitando assim uma possível hipotermia localizada. A forma mais utilizada
da crioterapia que tende a apresentar um melhor resultado é a bandagem fria e o gel
crioterápico que tem como principio básico reduzir a temperatura local. Os géis crioterápicos
são formulados com mentol, cânfora, álcool para o resfriamento da pele e muitos deles ainda
contém outros princípios ativos como: cafeína, alcachofra, ginkobiloba, centelha asiática entre
outros, os quais são indicados para aumento do metabolismo local. OBJETIVO: Comparar o
efeito da crioterapia com o gel crioterápico para redução da adiposidade localizada,
contribuindo assim com as pesquisas na área da fisioterapia dermatofuncional, uma vez que
esta vem agregando valores nos diversos tratamentos nas disfunções estéticas e funcionais
melhorando a aparência e autoestima. Justifica-se a importância deste estudo como recurso
coadjuvante no tratamento da adiposidade localizada de um determinado grupo de mulheres
que procuram os serviços de fisioterapia dermatofuncional. METODOLOGIA: Tratou-se de
um estudo experimental, com análise de dados quantitativos, realizado na Clinica Escola de
fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Participaram da pesquisa 20
voluntárias, selecionadas aleatoriamente, como critérios de inclusão para a amostra: idade
entre 20 e 35 anos, presença de gordura localizada na região abdominal, não realização prévia
de qualquer tipo de tratamento voltado para o distúrbio estético identificado, disponibilidade e
voluntariedade para a aplicação do protocolo estabelecido para o tratamento da adiposidade
localizada. Os critérios de exclusão foram: mulheres em tratamento para a gordura localizada,
hipersensibilidade ao gelo e idade inferior a 20 anos. A amostra foi dividida em dois grupos A
e B após seleção, foi realizada avaliação através de uma ficha contendo dados
sociodemograficos, perimetria, adipometria, satisfação corporal e desconforto na aplicação do
protocolo utilizado, após assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Como
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instrumento para coleta dos dados foi elaborada pelos pesquisadores, ficha de avaliação,
contendo os itens de interesse do estudo: dados sócio demográficos; anamnese; exame físico,
perimetria e adipômetria, utilizou-se ainda, o protocolo de atendimento estabelecido para os
dois grupos. Foi utilizada uma câmera digital Samsung Galaxy Young: TFT de 3.27
polegadas para os registros fotográficos. A amostra recebeu orientações sobre o resfriamento
local, onde o grupo A recebeu a bolsa de gelo por 20 minutos na região abdominal, o grupo B
foi aplicado o gel crioterápico. Foram realizadas 12 sessões em dois encontros semanais,
totalizando 6 semanas de tratamento, sendo a amostra reavaliada para análise dos dados
comparativos. Os resultados desse estudo foram apresentados em gráficos e tabelas,
observou-se que Índice de Massa Corporal (IMC) a prevalência de 61% da amostra com peso
normal, a perimetria da região supraumbilical (5 cm) acima da cicatriz umbilical), umbilical
(sob a cicatriz umbilical) e infraumbilical (5 cm) a baixo da cicatriz umbilical), observou-se
uma maior redução pelo gelo da região umbilical, e pelo gel crioterápico na região
supraumbilical. De acordo com a porcentagem da adiposidade da amostra, prevaleceu o gelo
com redução de 62%, foi mencionado por 87% do grupo A, um leve desconforto, já no grupo
B, 80% relataram ausência do desconforto, ocorreu um aumento da satisfação corporal em
ambos os grupos, onde no grupo A subiu de 25% para 50%, e no grupo B , não se tinha relato
de satisfação , passando para 30% da amostra satisfeita com seu corpo ao termino da
pesquisa. Diante de informações encontradas na literatura, o devido estudo teve resultados
similares, observou-se que a atuação da bolsa de gelo aplicada diretamente na região a ser
tratada, ocorreu de forma sistêmica, agindo pela sensibilidade, aferindo estímulos suficientes
ao hipotálamo, tendo como resposta eferente a redução satisfatória da adiposidade. Se deve
questionar qual a fonte de hipotermia utilizada, qual a área de aplicação e qual período de
aplicação, já que segundo os resultados dessa pesquisa em relação ao gel crioterápico, na
região do baixo ventre, os dados sugerem que não há nenhum efeito na redução da
lipodistrofia localizada, pois para que houvesse deveria ter efeitos a nível sistêmico e não
apenas local como ocorreu, acreditou-se assim que o gel crioterápico age em nível periférico,
devido a seus princípios ativos, no qual geram o aumento do metabolismo local , não levando
estímulos suficiente a nível de hipotálamo , obtendo assim como resultado final redução de
perimetria e não da adiposidade como proposto da região tratada. Ocorreu diferenças entre as
voluntarias em relação a quantidade de adiposidade e perimetria reduzida, pode-se explicar tal
fato, baseado nas descrições de Westerterp e Van Steenhoven (2008) e Lichtenbelt et.
al.(2007), que evidenciam as diferenças dentro e entre os indivíduos em relação á
termorregulação, influenciadas por fatores comportamentais, fisiológicos e patológicos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Tratamentos que visam á redução da adiposidade localizada,
precisam promover estímulos metabólicos geral capaz de estimular a utilização das reservas
energéticas contidas no interior dos adipócitos, umas das formas de promover o estimulo
metabólico é através do mecanismo de termorregulação, desencandeado pela ameaça de
mudança na temperatura interna do organismo. Apesar dos resultados obtidos mostrar redução
da adiposidade localizada e perimetria pela aplicação da crioterapia, salienta-se a necessidade
de mais estudos sobre o tema envolvendo uma amostra, e número maior de sessões.
DESCRITORES: Gordura localizada. Crioterapia. Dermatofuncional.
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA PROMOÇÃO
DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA
Gabriela Nunes da Silva Correia1
Marcos Barbosa Viega de Melo2
Tatiane Costa Medeiros3
Ramalho Felipe Ricardo dos Santos4
Olívia Galvão Lucena Ferreira5
Laura de Sousa Gomes Veloso6
Introdução. As atividades realizadas na extensão universitária são ações educativas, culturais
e científicas, direcionadas a sociedade que tem como objetivo servir como instrumento de
inserção social, aproximando a universidade da sociedade que articula o ensino e a pesquisa.
Frente à realidade da problemática do crescimento populacional de idosos no Brasil e em
nossa região, a atenção à saúde dessa faixa etária torna-se prioridade nas políticas sociais
públicas para garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde permitindo um
envelhecimento saudável e em condições de dignidade. O envelhecimento é um processo que
apresenta algumas características: é universal por ser natural, não depende da vontade do
individuo, todo ser nasce, desenvolve-se, cresce, envelhece e morre. A vida é um constante
processo de modificações e a cada fase de seu desenvolvimento ocorrem transformações
múltiplas acompanhadas de seus próprios desafios. É irreversível, apesar de todo o avanço da
medicina em relação às descobertas e tratamentos das doenças, as novidades farmacológicas,
o desenvolvimento de técnicas estéticas, nada impede o processo de envelhecimento. As
modificações fisiológicas que se produzem no decurso do envelhecimento resultam de
interações complexas entre os vários fatores intrínsecos e extrínsecos e manifestam-se através
de mudanças estruturais e funcionais, o que leva cada idoso a apresentar necessidades
específicas. Dessa forma, o processo de envelhecimento humano é essencialmente
heterogêneo, marcado por profundas diferenças relacionadas à: raça, gênero, etnias, hábitos de
vida e cultura, além de aspectos genéticos, determinando a trajetória da velhice, na
perspectiva senescente ou senil. A vida inicia-se com a concepção e finaliza com a morte e o
envelhecimento é considerado uma etapa da vida do homem, sendo caracterizado pelas
modificações biopsicossociais. Essas modificações são, portanto, decorrentes do
envelhecimento primário ou envelhecimento eugenia. Quando há alterações funcionais
decorrentes de doenças que são comuns na terceira idade, constitui a senilidade,
envelhecimento secundário ou patológico. Assim, ocorrem diversas alterações em toda
estrutura corporal, estas podem ser naturais, próprias deste processo, ou patológicas. Tais
modificações biológicas, psíquicas e sociais podem ser amenizadas diante de medidas
preventivas e educativas que promovam um envelhecimento saudável. Percebe-se que nas
alterações relacionadas com a idade estão a presença de fatores de risco e a ocorrência de
doenças crônico-degenerativas, que determinam para o idoso certo grau de dependência,
relacionado diretamente com a perda de autonomia e dificuldade de realizar as atividades
básicas de vida diária, interferindo na sua qualidade de vida. O envelhecimento do organismo
afeta o desempenho físico, limitando a interação do homem com o meio ambiente. Portanto,
manter a autonomia e independência durante o processo de envelhecimento é uma meta
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fundamental para indivíduos, profissionais de saúde e governantes. Neste contexto, torna-se
compreensível a importância de uma proposta de atividades de extensão voltada para atuação
em gerontologia, como forma de estimular o autocuidado ao potencializar a capacidade física
da pessoa idosa como promotoras da saúde, proporcionando autonomia e melhora na
qualidade de vida. Programas de promoção da saúde do idoso são cada vez mais aceitos em
face das demandas crescentes do envelhecimento populacional. A promoção da saúde é um
tema em bastante evidência na atualidade trazendo desafios para ampliar as práticas no
sentido de ressaltar os componentes socioeconômicos e culturais da saúde e a necessidade de
políticas públicas e da participação social no processo de sua conquista. O Projeto de
Extensão Atenção a Saúde da Pessoa Idosa desenvolvido na Faculdade de Ciências Médicas
da Paraíba enquadra-se nesse contexto, visando promover assistência à saúde da pessoa idosa
na interdisciplinaridade de ações na área especializada, aperfeiçoando a interação na relação
ensino-pesquisa-extensão. Este projeto está em desenvolvimento e tem conscientizado os
acadêmicos da sua responsabilidade social, possibilitando uma visão integral do atendimento
a pessoa idosa, estimulando os idosos a manter ou melhorar a sua autonomia e sua
independência com atividades psicomotoras, estimulando as noções de tonicidade, equilíbrio,
consciência corporal, estruturação espaço-temporal e coordenação motora através de
atividades de prevenção e promoção à saúde do idoso melhorando assim sua qualidade de
vida. Também tem oportunizado o intercâmbio de experiências docente, discente e
comunidade, proporcionando à elaboração e socialização de saberes científicos. Objetivo:
Relatar as experiências vivenciadas no Projeto de Extensão Atenção a Saúde da Pessoa Idosa
desenvolvido na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Descrição da experiência: No
período compreendido entre março e setembro do corrente ano, 25 idosos foram avaliados,
entretanto, só participaram efetivamente do referido projeto de extensão 22 com idade igual
ou superior a 60 anos (M ≥ 68 anos), sendo a maioria do sexo feminino (93%, n= 22),
independentes funcionalmente e boa compreensão de comandos verbais (capacidade cognitiva
preservada), que se enquadraram adequadamente nos critérios de inclusão do programa.
Foram realizados 34 atendimentos fisioterapêuticos, duas vezes na semana, com duração de
50 minutos cada, inicialmente na Fundação Otacílio Gama e nos últimos três meses no
Laboratório de Cinesioterapia da Faculdade de Ciências Médicas. As atividades terapêuticas
foram realizadas por nove extensionistas e duas docentes que utilizaram recursos
cinesioterapêuticos e mecanoterapêuticos, sendo agrupadas no formato de circuito composto
por: (1) alongamentos musculares na região cervical e lombar, membros superiores e
inferiores (com todos os participantes); (2) treino proprioceptivo; (3) exercício de
coordenação motora grossa e óculo manual; (4) treino de equilíbrio estático e dinâmico; (5)
exercícios para reforço muscular; e (6) exercícios para melhora ou manutenção do controle
postural. Em todas as sessões, as atividades propostas foram precedidas por verificação dos
sinais vitais. Os materiais utilizados foram: bastões; bolas; bambolês; colchonetes; escada de
canto; cama elástica; esfignomanômetro; estetoscópio; cadeiras; aparelho de som; e espelhos.
Também foram realizadas, na última semana de cada mês atividades lúdicas culturais e
sociais visando à construção de uma rede social ampla para os idosos. Impacto: O referido
projeto tem contribuído com a população idosa local ao disponibilizar um espaço terapêutico,
lúdico e socializador proporcionando um envelhecimento saudável e participativo. Foi
possível observar adesão e participação dos idosos assistidos, oportunizando aos mesmos a
manutenção da autonomia e independência funcional, através das atividades psicomotoras,
estimulando as noções de tonicidade, equilíbrio, consciência corporal, estruturação espaçotemporal e coordenação motora. A participação efetiva trouxe benefícios individuais e
coletivos, que variam desde a autonomia no desenvolvimento das atividades cotidianas até a
promoção de uma maior rede social para toda a clientela, seja composta pela comunidade
geral ou pela acadêmica. Foram desenvolvidas atividades lúdicas, sociais e culturais que
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visaram o lazer e a socialização. As datas festivas, como: dia das mães, festa junina e dia do
idoso foram comemoradas e celebradas estimulando a importância da nossa cultura. Foi
realizada uma oficina da memória “Revivendo os anos dourados” onde, através da música e
dança, os idosos reviveram o passado compartilhando experiências de vida. Também, foi
realizada uma atividade interdisciplinar com a participação dos docentes e discentes do curso
de nutrição da própria faculdade, ampliando a integralidade da atenção à saúde desses idosos,
através de um olhar multiprofissional. E as atividades terapêuticas extravasaram os muros da
faculdade, quando os idosos foram levados à praia para praticar a talassoterapia como uma
atividade do projeto. Houve participação efetiva de extensionistas e docentes na produção
científica durante este período, com a apresentação de quatro trabalhos científicos no III
Congresso Internacional sobre Envelhecimento Humano, realizado em Campina Grande/PB,
na temática do envelhecimento humano; cooperação na coleta de dados de dois Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC); e a participação no I Encontro de Extensão realizado na própria
faculdade. Considerações finais: Este projeto de extensão tem sua relevância no processo
ensino-aprendizagem para a formação dos futuros profissionais em saúde, na busca de
integrar a teoria à prática, bem como, estimular os estudos, as pesquisas e a iniciação
cientifica em gerontologia. O desafio da extensão é estimular o desenvolvimento da
consciência nos acadêmicos sobre o seu contexto e sua responsabilidade diante do processo
permanente de capacitação e elaboração da práxis do conhecimento científico. Através das
propostas lançadas ao público alvo e das atividades desenvolvidas, o projeto de extensão
oportunizou o intercâmbio de conhecimento entre docentes, discentes e clientela sob a ótica
das relações dialógicas no processo ensino-aprendizagem, possibilitando trocas de
experiências e maior aprofundamento de questões relativas ao envelhecimento humano.
Diante dos impactos pretende-se ampliar o cuidado aos idosos inseridos neste projeto com a
integração com novos cursos da própria faculdade visando à integralidade das ações em saúde
proporcionando a interdisciplinaridade na assistência e nas linhas de pesquisas. Envelhecer
não significa declínio e degeneração, mas mudança e reestruturação como em outra fase
qualquer da vida. Para se ter um envelhecimento bem sucedido, assim como na infância,
adolescência e na maturidade, é preciso manter a saúde e o bom funcionamento físico mental
e social, fatores esses indispensáveis à qualidade de vida. Portanto, as experiências
vivenciadas neste projeto apontam para uma atenção integral a saúde dos idosos através do
cuidado à saúde na perspectiva biopsicossocial melhorando a qualidade de vida dos
participantes.
Descritores: Promoção da saúde; Envelhecimento; Qualidade de vida.
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FATORES ASSOCIADOS AO MEDO DE CAIR EM IDOSOS
INSTITUCIONALIZADOS
Dayse Ribeiro Pessoa¹1
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Dayane Gomes Freire 4
José Artur de Paiva Veloso5
Laura de Sousa Gomes Veloso6
Introdução: O envelhecimento pode ser considerado como um complexo processo natural e
biofisiológico comum a todos os seres vivos, produzindo modificações morfológicas,
funcionais, bioquímicas e psicológicas, gerando um processo dinâmico e progressivo, o que
leva a limitações na adaptação do organismo aos agressores internos e externos, e
consequentemente, a uma maior vulnerabilidade a processos patológicos e a morte. Araújo
(2009) descreve que o processo de envelhecimento é percebido quando tudo a nossa volta
experimenta uma variedade de mudanças com a passagem do tempo, estando assim sujeito a
diminuição do vigor físico, redução da capacidade reprodutiva, da falência de muitos de seus
órgãos principais e por um aumento progressivo na vulnerabilidade a diversas doenças,
deteriorando progressivamente a capacidade funcional. Dessa forma, a velhice ocasiona
diversas modificações que colaboram com o aparecimento de evidências que ressaltam as
alterações na capacidade funcional, dentre eles as quedas, a qual é um evento considerado
frequente entre os que envelhecem e causa de várias complicações biopsicossociais, que
transitam entre a incapacidade ou injúria até a morte. Existem fatores que, somados ao
envelhecimento, contribuem para a ocorrência de quedas em idosos, podendo citar assim o
ambiente em que esses indivíduos convivem, bem como outros predisponentes etiológicos
como a idade, o gênero e a raça. Por esse motivo, para Perracini (2009) a queda é definida
como um evento não intencional levando a perda total do equilíbrio postural. Para os idosos, a
prevalência desse evento é mais comum em casa, onde se sentem mais seguros e menos
atentos aos fatores predisponentes. Quando o idoso passa a necessitar de institucionalização,
a incidência de quedas se torna maior, pois os mesmos encontram-se mais fragilizados e com
maior diminuição da capacidade funcional, como também por estar em ambientes menos
complexos e mais restritos, se comparados à comunidade. (FABRÍCIO; RODRIGUES;
COSTA JÚNIOR, 2003). Objetivo: A referida pesquisa teve por objetivo identificar os
fatores associados à formação do medo de cair em idosos residentes em instituição de longa
permanência, a partir da identificação das características sócio-demográficas e funcionais da
população idosa residente na ILPI estudada, relacionando impacto das quedas sobre a
funcionalidade do idoso em seu aspecto biopsicossocial. Metodologia: A referida pesquisa
caracterizou-se como um estudo descritivo e transversal, de análise correlacional, com
abordagem quantitativa a fim de constatar a problemática existente entre a relação sobre
capacidade funcional e medo de cair em idosos residentes de Instituição de Longa
Permanência para Idosos (ILPI). O presente estudo seguiu as normas segundo as
recomendações da Comissão Nacional de ética em Pesquisa (CONEP) e da Resolução nº
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466/2012, sobre bioética em pesquisa com seres humanos. Participaram do estudo 12 idosos
residentes na Associação de Promoção ao Ancião (ASPAN), situada no município de João
Pessoa/PB, sendo de ambos os gêneros que obedeceram aos seguintes critérios de inclusão:
idade igual ou superior a 60 anos, integridade cognitivo e estado cinético-funcional
preservado, com histórico recente de quedas no último ano. Para tanto, utilizou-se como
instrumento de coleta de dados um questionário previamente estabelecido pelos pesquisadores
com a finalidade de caracterizar o histórico clínico e os aspectos sócio-demográficos dos
participantes para aferir as variáveis de estado civil, alfabetização, escolaridade, gênero,
idade, profissão, presença de etilismo ou tabagismo, medicações em uso, doença constantes e
queixa principal. Para investigar o histórico de quedas e o medo de cair utilizou-se o Inquérito
sobre Medo de Cair proposto por Macedo et al.(2005), que relaciona o histórico de quedas aos
parâmetros clínicos predisponentes à sensação de medo e, para avaliação funcional, o Índice
de Barthel é um questionário utilizado para verificar a capacidade funcional dos indivíduos.
Durante a realização dessa etapa, definimos um espaço de cinco (5) metros de cumprimento
para que os idosos caminhassem quando solicitado pelos pesquisadores e em seguida foram
aferidos os parâmetros clínicos como Pressão arterial (PA) através do esfingnomanômetro da
marca BIC; Frequência Cardíaca (FC) em batimentos por minuto (bpm); Frequência
Respiratória (FR) em incursões respiratórias por minuto; sinais de hiperhidrose, tremor
muscular e pele pálida por inspeção e palpação, cujas alterações poderiam sinalizar sensações
de aniedade. A análise de dados foi realizada de forma ordenada e coerente, facilitando a
interpretação dos objetivos da pesquisa, com utilização de gráficos, tabelas e textos de
interpretação das tabelas. Os dados foram tratados através de estatística descritiva (média e
desvio padrão), utilizando a planilha eletrônica Biostatistic versão 14.0, em que o nível de
significância para todos os testes foi fixado em p<0,05. Para a correlação dos dados foi
utilizado o teste de Correlação de Spearman (rho). Resultados e Discussão: Os resultados
mostraram que o resultado total do teste de Barthel foi correlacionado ao histórico clínico e às
evidências clínicas do medo de cair. Ao nível de significância de 5%, o valor absoluto de
Spearman (rho) calculado foi -0,002 e p=0,995. Conclui-se que com esses valores, segundo os
testes de correlação aplicados, não existe correlação estatisticamente significativa entre o
número total de pontos do índice de Barthel dos pacientes entrevistas e o número total de
antecedentes clínicos e de parâmetros clínicos apresentados pelos pacientes. Não se observou
diferença significativa entre os idosos entrevistados que relataram ter ou não medo de cair e
os grupos das variáveis sócio-demográficas, parâmetros clínicos e antecedentes clínicos. A
única exceção entre as variáveis analisadas foi a variável Hipertensão que teve diferença
significativa. Quanto à correlação entre os medos de cair generalizado e os específicos, como
a ptofobia e a agorofobia, ao nível de significância de 5%, o valor absoluto de Spearman (rho)
calculado foi -0,002 e p=0,2000, demonstrando que não se observou diferença significativa
entre os idosos entrevistados que relataram ter sofrido ou não queda e o medo de cair,
agorafobia e ptofobia. A idade foi correlacionada ao resultado total do Índice de Barthel ao
Histórico Clínico e ao Medo de Cair. Quando relacionou-se a idade com a Capacidade
Funcional ao nível de significância de 5%, o valor absoluto de Spearman (rho) calculado foi
0,4781 e p=0,0121, evidenciando correlação estatística moderada de significância, . Da
mesma forma, sob valor absoluto de Spearman (rho) calculado em 0,6841e p= 0,0141, a
correlação entre antecedentes clínicos e idade mostra-se estatisticamente significante, em
nível moderado. Tais resultados demonstram que quanto maior o contingente etário, maiores
as chances de dependência funcional e vulnerabilidade. Estes resultados corroboram com os
dados fornecidos por Costa, Barreto e Giatti (2003), de que o número de idosos com algum
grau de incapacidade aumenta com a idade e cerca de 50% daqueles com mais de 85 anos
apresentam limitações em suas atividades diárias. Por fim, segundo os testes de correlação
aplicados, não existe correlação estatisticamente significativa entre a idade e o medo de cair.
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Por fim, os testes de correlação aplicados demonstraram resultados significantes (p<0,05)
entre medo de cair com capacidade funcional (r=-0,448), e entre o histórico clínico (r=0,3162), corroborando com a pesquisa realizada por Macedo et al. (2005), que afirma que à
medida que os idosos institucionalizados ou não diminuem a frequência da realização das
atividades de vida diária, e a propensão à inatividade aumenta, o medo de cair surge fazendo
com que esses idosos tornem-se cada vez solicitantes de ajuda mecânica ou humana.
Considerações Finais: O presente estudo encontrou correlação significante entre o medo de
cair e a capacidade funcional em idosos institucionalizados. As repercussões psicológicas das
quedas, como o medo de cair revelam-se mais problemáticas e igualmente incapacitantes para
indivíduos fragilizados e com redução da capacidade funcional, perpetuando o ciclo de
dependência e a confirmação da institucionalização em torno deste medo, podendo alterar a
auto-estima e levar a instalação de incapacidades transitórias ou permanentes e,
consequentemente, ao aumento da necessidade de maiores cuidados. Quando o idoso passa a
necessitar de institucionalização, a incidência de quedas se torna maior, pois os mesmos
encontram-se mais fragilizados e com maior diminuição da capacidade funcional, como
também por estar em ambientes menos complexos e mais restritos comparados a comunidade.
O medo de cair traz ao idoso o medo de sair de casa, de enfrentar a sociedade, faz ele se sentir
estranho em meio ao descaso com sua nova condição. As quedas podem representar um alto
custo socioeconômico em decorrência das lesões físicas agudas, das possíveis fraturas e de
risco de morte. Portanto, deve-se ter uma política de prevenção de quedas em idosos
melhorando suas habilidades físicas e mentais, devolvendo sua independência e autonomia,
diminuindo assim, o custo socioeconômico e introduzindo-os de volta à sociedade.
Descritores: Acidentes por quedas; Medo de cair; Institucionalização.
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IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DAS DISFUNÇÕES
TEMPOROMANDIBULARES: UM ESTUDO DE CASO
Aline Miranda de Vasconcelos1
Sandir Felipe de Moura Figueiredo2
Fhilipe Santos Ferreira 3
Romênia Silva Bezerra de Menezes 4
Rodrigo Henriques de Carvalho 5
INTRODUÇÃO: A Articulação Temporomandibular (ATM) dentre as demais articulações
do corpo se apresenta como a mais complexa. Podemos atribuir diversos nomes quando é
diagnosticado algum problema da ATM, como Disfunção da Articulação Temporomandibular
(DTM), Síndrome da dor Miofascial, entre outros, sendo esta despadronização dos nomes
devido à dificuldade que ainda existe para o tratamento desta articulação.4 Apesar da literatura
internacional indicar que a atuação do fisioterapeuta nas DTM já vem de longa data, no Brasil
esta é uma área ainda pouco desenvolvida e, portanto, não oferece muitas opções de
atendimento ao paciente, principalmente no que se refere a serviços públicos.8 A ATM está
intimamente correlacionada à função da coluna cervical alta e à postura.6 São sinais e
sintomas característicos da DTM dor em uma ou ambas ATMs, diminuição da amplitude de
movimento da mandíbula, ruídos articulares, deformidades faciais, cefaléias, sensibilidade
dos músculos da cabeça, pescoço e mastigatórios.11 Dentre as características acimas citadas,
os dismorfismos craniofaciais apresentam entre seus tipos diferentes classes oclusivas onde a
posição da mandíbula tem relação direta com a postura da cabeça e ombros, por esta ser um
osso livre, sendo esta classe as possíveis causas das cefaléias, DTM e dores faciais. Porém, a
influência da coluna cervical nas estruturas da mastigação são frequentemente ignoradas.3A
etiologia da DTM é multifatorial, onde podem surgir mediante os diversos processos como:
alterações na oclusão (perdas dentárias, próteses mal adaptadas, cáries, e outras); lesões
traumáticas ou degenerativas da ATM; problemas esqueléticos; fatores psicológicos
(provocam tensão e aumentam a atividade muscular, geram espasmo e fadiga) e os hábitos
como roer unhas, apoio de mão na mandíbula, fumar, morder objetos, uso de chupeta,
bruxismo entre outros podem ser prejudiciais e levar ao desequilíbrio da ATM e desarmonia
de todo o sistema estomatognático.12 A DTM pode ocorrer em todas as faixas etárias, mas sua
incidência maior é entre 20 e 45 anos. Entre os 15 e 30 anos as causas mais freqüentes são as
de origem muscular e, a partir de 40 anos, são de origem articular.7 Em um dos estudos
analisados a prevalência mostra-se no sexo feminino e a causa pode estar ligada aos hábitos
que o individuo costuma realizar.9 Os distúrbios do sistema mastigatório são muito comuns,
visto que 50% a 60% da população apresentam algum tipo de sintoma, principalmente a dor,
o que leva o paciente a procurar algum tipo de tratamento.10 Os exercícios terapêuticos têm
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sido muito empregados na reabilitação e prevenção da DTM, com o objetivo de aliviar a dor e
melhorar a função, porém são escassos os trabalhos que comparem e discutam a eficácia dos
mesmos.7,8 OBJETIVO: Avaliar qual a importância da fisioterapia no tratamento das
disfunções temporomandibulares. MATERIAIS E MÉTODOS: O presente estudo trata-se
de um relato de caso, com um aspecto descritivo e exploratório, com uma abordagem
qualitativa. Participou da pesquisa uma voluntária, do sexo feminino, com idade de 49 anos,
que foi admitida a avaliação fisioterapêutica no dia 08/08/13, com queixa principal de “dor no
pescoço indo até o braço direito” (SIC) e diagnóstico clínico de DTM; a mesma apresentava
outros sintomas como: cefaléia e dor no ouvido; onde as dores do pescoço e do braço eram
exacerbadas ao realizar movimentos relacionados ao seu trabalho como professora, o que a
partir dessa sintomatologia dolorosa surgiam às dores de cabeça constantes juntamente com as
dores de ouvido. Durante a avaliação foi observado uma retificação da cervical e uma
diminuição da amplitude de movimento para inclinação e rotação da cabeça. Submeteu-se ao
atendimento fisioterapêutico no dia 13/08/13 até o dia 08/10/13, na Clínica Escola de
Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, na disciplina de Estágio
Supervisionado I, coordenada pelo professor Rodrigo Henriques, totalizando 17 atendimentos,
que eram realizados duas vezes por semana, com duração de 40 minutos. Foram realizados os
seguintes procedimentos: Alongamento passivo nos Músculos Esternocleidomastóideo,
Trápezio e Escalenos; Técnicas de Liberação Miofascial na musculatura da região cervical,
com a utilização das técnicas de tecido mole para coluna cervical (Alongamento Lateral
Unilateral, Alongamento Lateral Bilateral, Alongamento Longitudinal do Eixo Longo,
Pressão Profunda do Músculo Occipital, Separação da Origem e Inserção do M. Trapézio
fibras superiores, Alongamento das unidades miofasciais cervicais posteriores), Técnicas de
Liberação Miofascial para alongamento do M. Masseter, Mobilização Unilateral da ATM e
Separação Bilateral da ATM; TENS Portátil- 2500 (modo Convencional, F= 70 Hz, Largura
de Pulso= 60µs e duração de 20’ a 30’) no M. Trapézio (fibras médias e inferiores) e Técnicas
de Effleurage (Deslizamento Superficial e Profundo), Técnicas de Petrissage (Amassamento)
e Manipulações de Fricção na região cervico-torácica e Orientações. ANÁLISE E
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: Após a primeira semana de atendimento a paciente
referiu uma diminuição da intensidade da dor na região cervical, que foi regredindo a cada
atendimento realizado, percebeu também que conseguia realizar melhor os movimentos da
cabeça e ao final do tratamento relatou que não sentia mais dores no pescoço e no braço
direito, seu ouvido havia melhorado e não tinha mais tanta dor de cabeça como sentia antes
(SIC). Corroborando com estudos que revelam que a postura anteriorizada da cabeça resulta
em retração da mandíbula, o que gera constantes alongamentos aos músculos anteriores do
pescoço, consequentemente provoca um aumento na atividade desses músculos que fecham a
mandíbula para contrapor as forças alteradas. A extensão da cabeça sobre a coluna cervical
superior coloca os músculos e os tecidos moles da região suboccipital em uma posição
encurtada e eles perdem a flexibilidade; além disso, os nervos e as articulações da região
cervical alta se tornam comprimidos e irritados; 6 corroborando assim com a literatura que
comprova que a alteração postural da paciente é um dos fatores responsáveis pelo surgimento
dos quadros álgicos apresentados pela mesma. Alguns autores afirmam que os alongamentos
passivos e mobilização da ATM são usados para alongar os tecidos retraídos e a separação
articular pode ser usada para reposicionar um menisco que está bloqueando a abertura. 5,6 Em
relação à Técnica de Liberação Miofascial estudos mostram que contribuem para o
alinhamento estrutural normalizado, contribuem também para o equilíbrio da função muscular
agonista/antagonista, qualidade e quantidade melhorada do movimento entre os segmentos
corporais, e redução da dor por meio do tratamento primário da disfunção. Está técnica
também pode auxiliar na redução das síndromes crônicas de pontos-gatilho, na contraposição
aos efeitos do estresse prolongado e na facilitação do desempenho muscular através do
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aumento da extensibilidade dos tecidos.² Estudos afirmam que as Manipulações de Massagem
promovem o alongamento das fáscias e dos tecidos musculares do corpo para intensificar sua
movimentação e flexibilidade. Contribuem para estimular a circulação de fluido dentro e em
torno de tecidos moles do sistema musculoesquelético, promovendo uma melhora no retorno
linfático. Outro efeito é o alívio da sintomatologia dolorosa devido ao aumento da liberação
de opióides endógenos e outras substâncias neuroumorais, e/ou estimulação dos
proprioceptores, nociceptores e mecanorreceptores dos tecidos moles.5 De acordo com alguns
estudos o uso da TENS promove analgesia devido à ativação das fibras aferentes Aβ levando
a inibição da transmissão nociceptiva na medula espinhal, além de promover um relaxamento
muscular e de forma secundária ganhos de amplitude de movimento decorrente do aumento
da extensibilidade do tecido colágeno.¹,8 CONCLUSÃO: A atuação da fisioterapia nas
desordens da ATM, apesar dos resultados positivos observados na prática clínica, ainda é
carente de estudos.8 Comprovamos através de estudos que a associação de exercícios
terapêuticos e eletroterapia tem se mostrado eficaz no tratamento da DTM, resultando na
normalização da amplitude de movimento mandibular, proporcionando o alívio da
sintomatologia dolorosa, diminuição da inflamação e melhoria da função mandibular. Onde o
sucesso do tratamento é comprovado através da diminuição do quadro álgico, melhora da
funcionalidade e da qualidade de vida; como ainda de forma indireta podemos alcançar
melhoria nos aspectos psicológicos. É valido também ressaltar a importância de uma boa
orientação e motivação para a execução dos exercícios domiciliares, visto que a condição
crônica desta patologia impõe um cuidado constante. 7 Contudo, apesar dos benefícios
decorrentes dos efeitos fisiológicos desencadeados pelo uso de cada uma destas modalidades,
publicações com maior rigor metodológico ainda são escassas.8 Com isso, nosso estudo pode
colaborar com o crescimento das capacidades cientificas, e estimular futuros pesquisadores a
estudar mais sobre a DTM e suas diversas formas de tratamento, afim de proporcionar a esses
pacientes uma redução na sintomatologia dolorosa, melhorando sua qualidade de vida.
DESCRITORES: Articulação Temporomandibular, Dor e Disfunção Temporomandibular.
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INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL COM
MICROCORRENTE E DRENAGEM LINFÁTICA NA ÚLCERA VENOSA
Nilce Rodopiano1
Francisco Chagas
Solange Aleixo da Silva
Maria da Conceição B. dos Santos
INTRODUÇÃO: Linfedema é o aumento de volume de segmentos corpóreos causado por
distúrbios do sistema linfático, o sistema linfático normal, assim como todos os órgãos,
trabalha com uma reserva funcional bastante grande, significando que a capacidade total de
transporte linfática é bem superior às necessidades fisiológicas, no estado de equilíbrio, o
debito linfático é igual à carga linfática, que é a quantidade de líquidos e substâncias de
transporte linfático presente nos tecidos. Quando aumenta a carga linfática, o debito linfático
cresce paralelamente até que seja atingido o nível máximo de transporte. a partir deste ponto,
ocorre edema. Desta maneira, podemos distinguir duas formas principais de edemas, onde,
apesar da normalidade e do aumento compensatório principais de edema, de acordo com a
participação do sistema linfático: Insuficiências dinâmicas, onde, apesar da normalidade e do
aumento compensatório da absorção e transporte linfáticos, a carga linfática ultrapassa a
capacidade total de transporte, ocasionando o aparecimento de edema. São edemas
tipicamente pobres em proteínas, que têm sua remoção do interstício aumentada pelo aumento
compensatório de trabalho dos vasos linfáticos, sendo exemplos típicos o edema da
insuficiência exemplos típicos o edema venoso. Já nas Insuficiências linfáticas mecânicas,
nesta situação há perda da função normal dos linfáticos e, mesmo com cargas linfáticas
fisiologicamente normais, há um acumulo tecidual e macromoléculas. Caracteristicamente,
são edemas de alto conteúdo proteico e são os verdadeiros linfedemas. O grande fator
implicado na progressão não espontânea do volume dos membros com linfedema é a
ocorrência de surtos de infecção, como erisipelas e celulites. As infecções lesam
adicionalmente o sistema linfático, reduzindo ainda mais a capacidade de transporte. O que ira
provocar diminuição de funcionalidade pelo fato deste sistema possuir várias funções
importantes além do controle dos fluidos teciduais, o edema linfático possui características
que o diferem de edemas que acompanham doenças de outros órgãos e sistemas O linfedema
é apenas um dos sinais clínicos que acompanham a insuficiência linfática, síndrome complexa
que tem etiologia variada e manifestações clínicas diversas e que, na sua forma crônica, causa
profundas alterações do membro acometido, com graves repercussões funcionais, estéticas e
psicossociais para o paciente (O’SULLIVAN; SCHMITZ, 2004). Classifica-se o linfedema
em primário e secundário, o distúrbio neste sistema leva a um quadro disfuncional que varia
de acordo com o fator desencadeante. A drenagem linfática manual método usado pela
fisioterapia atua sobre os trajetos dos vasos linfáticos, seguindo suas correntes derivativas, e
promovendo a reabsorção e a condução do acúmulo de líquido da área edemaciada, para as
áreas normais, drenando o excesso de fluídos dos tecidos e integra o mecanismo de defesa.
Lesões ulceradas em membros inferiores podem apresentar diversas etiologias, podendo
ocorrer em pacientes com diabetes, insuficiência venosa, insuficiência arterial ou por contato
prolongado com superfície rígida. O sistema venoso dos membros inferiores é composto pelas
veias superficiais, pelas veias perfurantes e pelas veias profundas. O sistema venoso profundo
localiza-se entre a musculatura do membro inferior, enquanto o sistema venoso superficial
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está acima dessa musculatura. As veias perfurantes são responsáveis pela comunicação entre o
sistema venoso profundo e o superficial. Os sistemas venosos descritos são compostos por
válvulas bicúspedes unidirecionais, promovendo o fluxo sanguíneo apenas para a direção
cefálica, prevenindo o refluxo de sangue. O sangue é direcionado da perna para o coração
através da ação de bomba dos músculos da perna, com a deambulação os músculos da
panturrilha contraem, comprimindo o sistema venoso profundo e impulsionando o sangue
para a direção cefálica, então a queda da pressão no sistema venoso profundo, as válvulas
fecham prevenindo um fluxo retrógado e o aumento da pressão no sistema venosos
superficial. Com o relaxamento da musculatura da panturrilha, há o esvaziamento do sistema
venosos profundo e consequentemente uma queda abrupta da pressão, promovendo abertura
de válvulas que direcionam o fluxo do sistema superficial ao profundo ainda não é bem
esclarecido como a hipertensão venosa leva à ulcerações em membros inferiores, contudo
uma dessas teorias descritas por Browse e Burnand relata que a hipertensão venosa provo
veria uma distensão da parede dos capilares com extravasamento para a derme e subcutâneo
de macromoléculas como o fibrinogênio. No espaço extravascular, esse fibrinogênio é
polimerizado formando “cuffs” de fibrina pericapilar que promoveria uma barreira física para
a difusão de nutrientes e oxigênio, ocasionando em morte celular e ulceração. Tais ulcerações
tornam-se crônicas quando após um determinado período não apresentam resolução. A úlcera
venosa caracteriza-se pela perda da continuidade da pele, hiperpigmentação cutânea, edema,
déficit cicatricial, dor e dermatoesclerose, ainda não está esclarecida, mas a comunidade
científica sugere que o fator mais bem aceito seja o refluxo venoso, possui evolução lenta,
duração indefinida ou, ainda, recorrências que se estendem por meses ou anos. Acomete de
0,06 a 3,6% da população adulta e sua prevalência aumenta com a faixa etária tem impacto
negativo nas questões sociais e econômicas, gerando dor e diminuição da qualidade de vida,
durante o período de restauração dos tecidos (KORELW, 2012). O recurso eletroterapêutico
com a microcorrente desencadeia uma série de eventos, entre os quais, proliferação ações na
contratilidade e fibroblástica promovendo o aumento da síntese de colágeno,
neovascularização, incremento da síntese proteica, aumento da permeabilidade das
membranas celulares, normalização da bioeletricidade tecidual, este tipo de corrente pode ser
vista como uma catalisadora nos processos iniciais e de sustentação em numerosas reações
químicas e elétricas que ocorrem no processo cicatricial, acelerando em até 500% a produção
do trifosfato de adenosina (ATP), sendo essa molécula a grande responsável pela síntese
proteica e regeneração tecidual devido a sua participação em todos os processos energéticos
da célula. As funções fisiológicas dos tecidos biológicos são intermediadas por correntes
elétricas endógenas, sabe-se que essas correntes possuem sua intensidade na faixa de
microamperes. Assim, estimulações elétricas exógenas teriam maiores efeitos se fossem
realizadas com intensidades semelhantes as das correntes endógenas. O reparo tecidual não é
um simples processo linear no qual fatores de crescimento iniciam a proliferação celular, mas
sim uma integração de eventos dinâmicos relacionados à regulação do reparo e interação
célula-célula e célula matriz. Weiss (2002) afirma que há razões para acreditar que a epiderme
humana contém uma bateria cutânea capaz de impulsionar correntes substanciais até as
feridas, se a cicatrização de uma ferida é medida, pelo menos em parte, por sinais elétricos,
então se pode esperar que a exposição artificial de feridas à estimulação elétrica altere o
processo de cicatrização/reparo. Atualmente, cresce o interesse pelo uso de correntes de baixa
intensidade como a MENS, pois seus efeitos ocorrem em nível celular (normalizando a
bioeletricidade), e sua aplicação é subsensorial (não está associada à sensação desconfortável
como em outras correntes, ou seja, é indolor), além de não apresentar efeitos colaterais, ser de
baixo custo e de fácil aplicação. OBJETIVO: Avaliar a eficácia da drenagem linfática
manual com a estimulação elétrica por microcorrentes na cicatrização das úlceras venosas,
nos pacientes atendidos no ambulatório do projeto de extensão em lesões cutâneas da
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Fundação Otacílio Gama anexo da Faculdade Ciências Médico da Paraíba.
METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo experimental com análise de dados quantitativo.
A amostra foi composta por 10 pacientes de ambos os gêneros retirada do projeto de extensão
em Lesões Cutâneas, foram avaliada através de uma ficha de avaliação contendo dados sócios
demográficos, perimetria do membro edemaciado com fita métrica e com régua foi aferida a
área lesionada, após assinar termo de consentimento livre esclarecido, foi submetida a 10
sessões realizadas duas vezes por semana com eletroestimulação com microcorrentes, o
aparelho utilizado foi o Neurodyn Estethic@ da Ibramed, parâmetros: 0,5 de frequência (Hz)
e 250 de pulso por 30 minutos, utilizou-se a técnica bipolar com eletrodos de carbono
posicionado nas bordas da lesão após assepsia com álcool a 7ºc e algodão, elevação dos
membros inferiores e estimulação dos linfonodos supraclavicular, axilar, inguinal, poplíteo e
maleolar. Na avaliação inicial a amostra apresentou uma média de 11,15cm2 de lesão, após as
15 sessões apresentou uma média de 4,88 cm2 de reparo tecidual, observou-se uma redução
significativa de 6,27cm2 na área ulcerada, representando um percentual de 56,23% no
processo de cicatrização da lesão o que comprova a estimulação por microcorrentes aplicada
nas úlceras venosas favorece o reparo tecidual, por normalizar o fluxo endógeno das correntes
de lesão que se encontram na mesma faixa das microcorrentes(microamperes), tornando
explícita a ideia de que a microcorrente se define como uma eletroestimulação fisiológica,
homeostática e normalizadora. Vale salientar que apesar dos resultados obtidos pela aplicação
da microcorrente e a drenagem linfática verifica-se a necessidade de mais estudos sobre o
tema envolvendo uma amostra e número maior de aplicações. Palavras chaves: Ulcera
venosa, eletroterapia, drenagem linfática e fisioterapia.
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA REDUÇÃO DO QUADRO ÁLGICO DA
DISFUNÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR
Lucinane Araújo1
Elinívea Aciole2
Sandir Figueireido3
Solange Aleixo4
Maria da Conceição B. dos Santos5
INTRODUÇÃO: A articulação temporomandibular é formada pelo osso temporal do crânio
com a mandíbula, constituída pelo disco articular, tecido retrodiscal (zona bilaminar),
membrana sinovial, cartilagem articular, cápsula articular e superfície articular, que é formada
pelo côndilo da mandíbula e a fossa mandibular do osso temporal, sendo assim a coordenação
entre os componentes em sua posição postural, sem interferência da condição oclusal, o
côndilo é estabilizado por uma contração moderada de alguns músculos, que caracteriza a
tonicidade normal do sistema. Na biomecânica da articulação temporomandibular é sem
dúvida a articulação mais complexa do corpo. Ela produz um movimento de dobradiça em um
só plano e dessa forma pode ser considerada uma articulação ginglemoidal. Entretanto, ao
mesmo tempo proporciona movimentos de deslize, o que classifica a articulação como
artroidal. Tecnicamente considerada uma articulação ginglemoartroidal (movimento de
rotação e translação). A ATM é formada pelo côndilo mandibular que se articula na fossa
mandibular do osso temporal, entre esses dois ossos para que não se articulem diretamente
está o disco articular que funcionalmente, é classificada como triaxial por realizar
movimentos em torno dos eixos sagital, horizontal e longitudinal. As disfunções têmporomandibulares se referem a um conjunto de condições médicas e odontológicas, que afetam a
articulação têmporo-mandibular e/ou os músculos da mastigação, como também estruturas da
face, relacionadas ao complexo maxilo-mandibular, as quais são condições dolorosas
caracterizadas por um quadro agudo ou principalmente crônico, abrangendo grande parte da
população, e em sua maioria, mulheres. musculatura mastigatória, região da ATM e cervical
compõem as estruturas envolvidas; sendo classificadas como de origem muscular e articular.
Dentre os principais sinais e sintomas das disfunções da ATM, para autores como Favero
(1999), Costa et al. (2004), e Molina et al. (2001), se encontram, dores nos músculos da
mastigação ou na ATM, ruídos articulares, limitação de abertura, retração gengival, oclusão
inadequada, distúrbios auditivos, cefaléias, sensibilidade em toda musculatura do sistema
estomatognático e cervical, destacando-se o bruxismo o principal causador da disfunção é o
mau relacionamento dos dentes com a mandíbula, mas o stress e doenças sistêmicas ou
hormonais também contribuem para as disfunções. Não existe um fator etiológico único que
possa ser responsabilizado pela disfunção temporomandibular, mas a sintomatologia clínica
dá a nítida sensação de que a etiologia desta doença abrange importantes elementos
funcionais, anatômicos e psicossociais. Em pacientes com desordens da articulação
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temporomandibular e/ou dos músculos crânio-cervico-faciais, do ponto de vista etiológico
podemos classificar os fatores responsáveis em três grandes grupos, só ocorrendo disfunção
quando esses fatores se combinam, são estes: os principais músculos envolvidos nesta
condição: temporais (que posicionam os côndilos superiormente na fossa), os masseteres e os
pterigóides mediais, ântero-superiormente e os pterigóideos laterais inferiores que posicionam
os côndilos horizontalmente na parede posterior da eminência articular; a contração moderada
e integrada nesses músculos proporciona a posição de melhor estabilidade para os
componentes intra-articulares, a partir da qual, se inicia os movimentos mandibulares.
Segundo Favero (1999) e Stechman Neto et al. (2001), o tratamento de casos de DTM exige
um conhecimento profundo da etiologia do problema como os fatores estruturais, funcionais e
psicológicos parecem estar reunidos, determinando uma origem multifatorial. O diagnóstico é
a chave para o sucesso do tratamento, para isso é necessário uma perfeita anamnese pois é um
dos mais importantes fatores para se conseguir um diagnóstico correto, sendo confirmado
através de radiografia ou ressonância magnética é fundamental entender que os pacientes
reagem de formas diferentes às diversas terapias, e o profissional deve adequar o tratamento
ao paciente, para se obter os melhores resultados possíveis. Estudos clínicos revelam que de
40% a 60% da população, com idade entre 20 e 40 anos, apresentam um dos sintomas para a
DTM, mas em apenas 5% da população manifestam-se sinais e sintomas mais severos,
necessitando de serviço especializado de tratamento. Quanto à classificação, estas desordens
podem ser de origem muscular, articular, inflamatória, não inflamatória, má oclusão,
psicossomática, postural ou funcional. O tratamento proposto a estes pacientes deve ser de
forma interdisciplinar, com atuação do odontólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico e
outros membros da equipe da saúde. A fisioterapia representa um grupo de ações de suporte,
importante para o sucesso do tratamento do pacientes com disfunção da ATM. Para isso
podemos contar com várias técnicas de tratamento, dentre elas podemos contar com a
massoterapia, cinesioterapia, termoterapia e eletroterapia, proporcionando, não só um alívio
das condições sintomatológicas do paciente, mais também com o restabelecimento da função
normal do aparelho mastigatório e da postura do mesmo. A fisioterapia tornou-se parte
integral da abordagem interdisciplinar advogada no tratamento da dor e da disfunção
associadas com a desordem temporomandibular e outras condições de dor orofacial,
(FRICTION et al., 2003). De acordo com Mourão e Mesquita (2006) a fisioterapia atua no
tratamento reversível, tentando devolver a função da articulação comprometida. Para isso,
necessita de uma avaliação precisa, englobando o indivíduo como todo, mas focalizando-o
para os sinais e sintomas apresentados na DTM. Exercícios de relaxamento ou de adaptação
para a função muscular têm se mostrados efetivos na redução de distúrbios funcionais dos
músculos e para distender os músculos abdutores. Segundo ALVES et al. (2003), a
fisioterapia tem como objetivo evitar a cirurgia, reposicionar a mandíbula ao crânio para
melhorar a função, minimizar a dor muscular, melhorar a ADM, melhora da postura,
reeducação do paciente em relação ao posicionamento correto da mandíbula, redução da
inflamação, redução da carga na articulação temporomandibular e fortalecer o sistema
músculo-esquelético. A primeira intervenção fisioterapêutica consiste na educação do
paciente a respeito da natureza do seu problema e da maneira para reduzir os sintomas,
diminuindo a intensidade da atividade dos seus músculos mastigatórios. Após a utilização de
determinados recursos fisioterapêuticos para reduzir ou eliminar a dor são ensinados ao
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paciente os exercícios para o relaxamento que deverão ser supervisionados pelo fisioterapeuta
e que deverão ser realizados periodicamente. OBJETIVO: Investigar as técnicas
fisioterapêuticas para alivio da dor nas disfunções têmporo-mandibulares, com base na
literatura pesquisada. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão da literatura por meio de
fontes secundárias nas bases de dados Medline, Pubmed, Lilacs, Bireme, Scielo, assim como
em acervos bibliográficos, revistas especializadas e relatos de caso. Verificou-se que a
maioria dos autores descreve o alongamento e a crioterapia como recursos satisfatórios para
analgesia das disfunções têmporo mandibulares. A massoterapia mostrou-se relevante para
minimizar as dores decorrentes dos pontos de tensão e deve incluir a compressão, o
alongamento miofascial e massagem transversa às fibras musculares. O uso da estimulação
nervosa elétrica transcutânea (TENS) tornou-se uma das opções terapeutica na analgesia das
DTM. No entanto, o uso da eletroterapia é motivo de discussão entre os autores e sua eficácia
não foi comprovada até o presente momento. Convém ressaltar que aqueles estudos que
associaram o uso do ultrasom contínuo na região cervical para reduzir a tensão da fibras do
trapézio, associado ao alongamento dos músculos do pescoço e faciais, em conjunto com a
mobilização articular, apresentaram resultados expressivos na redução do quadro álgico nas
DTM. A partir dos dados coletados na literatura pesquisada foi elaborado um protocolo
fisioterapeutico com a finalidade de reduzir o quadro álgico em pacientes com disfunção da
ATM, sugerindo-se os seguintes procedimentos: crioterapia por 20 min na ATM para
analgesia; ultrasom contínuo por 10 min na região das fibras do trapézio superior;
alongamento dos mm.do pescoço, para alivio da dor, uma vez que as tensões nesta região
podem potencializar a dor na ATM; alongamento dos mm. pterigóides, bucinador, masseter, e
zigomático, para promover o relaxamento e intervir no ciclo dor-espasmo-dor; fortalecimento
através de exercícios de lateralização da mandíbula, abertura e fechamento da boca, protusão
e retrusão mandibular. Todos estes movimentos podem ser realizados de forma ativa ou
contra resistida, de forma que os músculos tonificados possam dar maiores suporte a ATM e
minimizar os riscos de dor. O objetivo de todo o tratamento fisioterapeutico é equilibrar a
musculatura que envolve a ATM e o sistema mastigatório, aliviar as dores ocasionadas pela
DTM, reestabelecer as funções musculares e a amplitude articular, prevenir o aparecimentos
de outros sinais e sintomas, promover uma mudança de comportamento no paciente, dandolhe consciência funcional e postural; e proporcionando-lhe uma melhoria significativa no seu
quadro de disfunção e consequentemente na sua qualidade de vida por isso é necessário que a
avaliação e o tratamento da dor orofacial evolua para uma responsabilidade compartilhada
com todos os profissionais da saúde, distinguida somente pelo conhecimento e treinamento de
cada um. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O terapeuta pode não tratar de todas as desordens da
dor orofacial, mas necessita um claro senso de diagnóstico diferencial para sentir o momento
correto de indicar o paciente para outro profissional, desta forma, podemos considerar que se
faz necessário um diagnóstico preciso para que o tratamento resulte numa evolução
satisfatória, e que a atuação fisioterapêutica nestas disfunções através do alívio da dor e
melhora da função articular sejam de fundamental importância para recuperação dos pacientes
aqui referidos, vale salientar que todos os equipamentos e técnicas utilizadas, em especial os
fisioterapêuticos, se bem aplicados, podem trazer alívio nas condições sintomatológicas do
paciente e restabelecer a função normal da articulação temporomandibular como melhora da
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qualidade de vida do paciente. Palavras-chave: disfunção têmporo-mandibular, fisioterapia,
analgesia.
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PREVALÊNCIA DE ALGIAS CERVICAIS EM DISCENTES DE UMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
Joyce Silva dos Santos¹
Ellida Wanne de Almeida Arruda²
Larissa Kelly Pereira de Souza³
Mykaella Bruna Guimarães4
Rodrigo Henriques de Carvalho5
Valeska da Silva Fernandes Santana6
Introdução: As cervicalgias são dores que se apresentam na região cervical, causando ridigez
nos músculos do pescoço, que podem ter origem nos tecidos do próprio local ou ser uma dor
referida, com maior incidência no sexo feminino trazendo dificuldades nas suas atividades de
vida diária. As algias cervicais podem estar relacionadas a vários fatores de riscos como:
Esforços repetitivos, má postura, estresse e preocupação, fraqueza na musculatura, lesões ou
traumas. As dores podem irradiar para ombros, membros superiores e cabeça. Essas
irradiações fazem com que os músculos dessas regiões fiquem tensos, doloridos e rígidos ao
toque. O número de jovens que apresentam as dores cervicais tem crescido bastante, portanto
estão mais propensos a desenvolverem dores crônicas na vida adulta. O diagnóstico precoce
das causas da cervicalgia são meios preventivos das síndromes dolorosas crônicas. A
fisioterapia assume papel de fundamental importância na prevenção, bem como, na promoção
do alívio destes processos álgicos, pois visa restabelecer a função normal dos tecidos e
também sua conformação estrutural. Objetivo Geral: Observar a prevalência de algias
cervicais em indivíduos de uma instituição de ensino superior na área de ciências médicas.
Objetivos Específicos: Avaliar estudantes que possuam cervicalgia, constatar as
modificações da qualidade de vida que a doença trás para os acometidos, observar o
desenvolvimento das cervicalgias, observar o impacto que este processo álgico causa sobre as
atividades à vida diária. Metodologia: Esta pesquisa tem caráter explicativo e investigativo,
com uma abordagem quantitativa, com intuito de observar os resultados sobre a presença de
sinais e sintomas de cervicalgia em alunos de graduação de uma instituição de ensino superior
na área das ciências biológicas, que foi averiguada com a aplicação de um questionário de
avaliação, para observar à intensidade da dor, os fatores desencadeantes e agravantes, a
localização e a duração da dor. Os critérios de inclusão foram determinados pelos fatores: Ser
alunos de qualquer dos seguintes cursos da instituição fisioterapia, farmácia e nutrição,
cursando os 3º, 4°, 5º e 6º períodos, no ano de 2013.2, apresentarem dor cervical, assinarem o
termo de consentimento livre e esclarecido conforme resolução nº 466/12 do CONEP
(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) regulamentado pelo Ministério da saúde. O
questionário foi composto inicialmente de identificação com os seguintes aspectos
relacionados, presença da dor ou não, intensidade, vida laborativa, quanto à capacidade de
dirigir automóveis, a influência sobre o sono do indivíduo, em relação à presença de dores de
cabeça, às características e sensações associadas, quanto à presença de tensão e irradiação e a
análise visual analógica da dor para verificação de sua intensidade. A análise dos dados foi
realizada, por método estatístico simples utilizando médias e o programa Microsoft Excel
(2007) para tabulação dos resultados. Hipóteses: Existe ou não grande possibilidade de
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acometimento de cervicalgia dos indivíduos que estudam em uma instituição de ensino
superior na área das ciências médicas. Justificativa: Percebemos que a realidade atual dos
jovens universitários com uma carga exacerbada tenha ocasionado prejuízo à saúde, com
predominância de cervicalgia, dificultando assim seu aprendizado pouca produção e faltas
constantes, faz-se então necessário esta pesquisa. Referencial teórico: Na região cervical o
pescoço representa o elo estrutural entre a cabeça e o tronco. Contem componentes de muitos
dos principais sistemas do corpo humano. Muitas estruturas essenciais emanam da raiz do
pescoço. Entre elas, estão os seguintes tipos importantes de estruturas: vasculares (artérias
carótidas comuns, artérias e veias subclávias, tronco e veias braquiocefalicas), respiratórios
(traqueia, laringe), digestivas (esôfago), nervosas (tronco simpático, nervo frênico, nervo
vago) e endócrinas (glândulas tireóides e paratireóides). A porção esquelética do pescoço
inclui as vértebras cervicais. Entre os músculos mais proeminentes do pescoço, estão o
esternocleidomastoideo e o trapézio. Dor cervical é uma das condições álgicas mais
prevalentes na pratica medica, a dor cervical não miofacial torna-se mais comum com o
avanço da idade. A coluna cervical exerce funções de sustentação, proteção e movimentação.
É constituída por sete vértebras, cinco discos intervertebrais e amplo conjunto de ligamentos.
Vários músculos atuam durante a movimentação cervical e alguns se relacionam com
movimentos respiratórios. Resultados e Discussão: Na análise realizada pelo estudo
verificou-se uma prevalência de 46,61% dos participantes da pesquisa que apresentaram
sintomatologia dolorosa da cervical, o que corresponde a 55 indivíduos de 118, verificou-se
semelhança estatística entre este estudo e o de Wagner e Barreiro apud Teixeira e col. (2001),
que relata uma presença deste acometimento em aproximadamente 55% da população
brasileira ao menos em algum momento da vida, para Sobral e col. (2010) em alguma fase da
vida ter-se-á uma média de 12 a 34% da população adulta com presença deste sintoma.
Quanto à intensidade da dor na região cervical foi verificado que houve uma caracterização
mais importante desta como sendo moderada, perfazendo 69,09% da amostra, de caráter
razoavelmente intenso para 20%, muito intenso para 9,09% e apenas 1,8% a consideraram
insuportável. Independentemente do aspecto variável de como esta dor se apresenta
geralmente suas repercussões nos indivíduos são muitas, podendo inclusive levar a total
incapacidade da realização de determinadas atividades laborais e sociais (CIPRIANO,
ALMEIDA, VALL; 2011). Apesar disto a cevicalgia trás á vida estudantil destes participantes
os seguintes resultados: Ninguém referiu para de trabalhar em função das dores cervicais,
5,4% refere ter o trabalho severamente afetado pelo sintoma, 7,2% afirma ser o trabalho
causador do aumento das dores tronando-as mais fortes apesar de ser um trabalho considerado
de baixa carga ou normal, outros 30,9% afirmam que o trabalho por si, não ocasiona dor
adicional e a maioria de 41,8% referem que o trabalho apesar de não causar sobrecarga
aumenta a dor, porém de forma moderada. Em estudo realizado em universidade pública foi
verificado que os profissionais de enfermagem eram aqueles mais acometidos pelas lesões no
trabalho, cerca de 24% das lesões eram de aspecto mecânico que geravam inclusive dores
cervicais, estes processos foram considerados como sendo a segunda causa de afastamento
perdendo para as lesões perfuro cortantes, apesar de não ter havido muitos afastamentos
apenas 16,07% destes no referido estudo de Miranzi e colaboradores. (2008). O estudo de
Cipriano, Almeida e Vall (2011) conseguiu identificar que este afastamento é geralmente
evitado em virtude das repercussões financeiras advindas deste. Apenas 3,6% dos indivíduos
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referiram importante dificuldade em realizar atividade de dirigir, os demais referiram pouca
ou nenhuma dor. As dores para grande maioria dos indivíduos não impedem a qualidade do
sono perfazendo um total de 78,1%, para 12,7% da população de estudo só há possibilidade
de dormir quando tomado algum medicação para diminuir a dor, para uma parcela de 3,6% a
dor impede completamente que o indivíduo consiga dormir, os demais afirmam que
conseguem dormir, porém uma quantidade reduzida a menos de 6 horas de sono. Barea e
Perla (2004) fazem uma correlação da utilização de medicamentos como os
benzodiazepínicos que causam insônia quando da abstinência desta substância, o que pode ser
fator importante para que não haja abandono da terapêutica. A presença de cefaléia ou
migrâneas estão muitas vezes associadas as cervicalgias pela influência da musculatura
afetada, por exemplo, escalenos, trapézio, elevador da escápula, esplênios e outros como bem
cita as autoras Mison e Mentz-Rosano (2010), foi observado neste estudo que cerca de 98,2%
associaram a presença de dores de cabeça a cervicalgia isto obviamente em diversos níveis de
comprometimento, 29,09% dissera sofrer de migrâneas leves e nesta mesma quantidade
referiu senti-las leves porém pouco freqüentes, de sensação moderada e elevada freqüência
teve a apreciação de 21,8%, as dores intensas foram associadas a 9,09 quando muito
freqüentes e 7,2% quando muito freqüentes. Em relação as característica de sensação da dor
foram respondidas que 61,8% perceberam-na como uma queimação, 9,09 como uma descarga
elétrica ou choque e 7,2% como uma sensação dolorosa como o frio. Perguntou-se ainda
quanto a sensações associadas no local ou afastado do mesmo e fora referido formigamento
conferindo 18,1 %, agulhamento com 52,7%, dormência 38,1% e vontade de coçar com a dor
perfizeram 3,6%. As relações exteriorizadas como tensão e nervosismo foram questionadas
para se averiguar a correlação, entre estas perspectivas, o que se obteve como resposta foi o
seguinte: todos disseram sentir algum nervosismo diante dos processos dolorosos sendo
expresso como freqüentes em 38,1%, assim como de vez em quando, já os demais 23,6%
referiram nervosismo a maior parte do tempo. A dor tem associação com irradiação em 12,7%
com uma repercução bilateral de 1,8%, na realidade a região mais afetada pela irradiação foi o
ombro perfazendo 63,6% dos participantes da pesquisa. Foi realizada ainda uma avaliação da
dor por meio da escala EVA, em que se pontua 0 para falta de dor e 10 para a máxima
sensação da dor. Os valores extremos não foram selecionados, tendo como principal eleição o
valor 5, ou seja dor moderada, 23,6%, os que valoraram a dor como 6 e 7 foram 12,7% cada,
com valo 4 selecionaram 18,1%, os valores associados a 3 e 9 foram sensações presentes em
9,09% cada um destes, ou seja houve uma prevalência de dores de moderada para intensa.
Conclusão: A presente pesquisa permitiu comprovar que a cervicalgia acomete a maioria dos
discentes, independente do sexo e idade. Para alguns discentes o diagnóstico não apresenta
dificuldade, já para outros as algias cervicais os limitam em suas atividades de vida diária e
laborativa.
Descritores: Cervicalgia, prevalência de cervicalgia, pesquisa.
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USO DA CORRENTE FES NO TRATAMENTO DE PACIENTES NEUROLÓGICOS:
REVISÃO DA LITERATURA
Dayanne Ellen Regis Ferreira (relatora)1
Lourdes Dias dos Santos Viturino2
Jéssica Tuany Lima Dias 3
Monica Veloso Silva4
Carlos André Gomes Silva 5
José Artur de Paiva Veloso 6
Introdução: O primeiro estimulador portátil foi desenvolvido em 1960 por Wladimir
Liberson, com o objetivo de tratamento auxiliar dos pés de pacientes hemiplégicos. Um
estimulador simples com um único canal portátil utilizado para ativar os dorsiflexores do
tornozelo durante a deambulação nos pacientes hemiplégicos acionado por um único canal de
estimulação do nervo fibular dos pacientes para prevenir deformidades em eqüino-varo.Para
tal, foi utilizado um estimulador portátil preso na cintura do paciente, colocando um eletrodo
próximo a cabeça da fíbula e outro no ventre muscular dos dorsiflexores do tornozelo.Os
trabalhos com a FES, no Brasil, iniciaram-se em 1986, no Centro de Reabilitação da Santa
Casa de São Paulo, e tiveram suas bases nas experiências da Eslovênia, que apresentava
exigência de equipamentos mais simples e também com objetivos terapêuticos assistenciais.
(SANTOS, 2003). A estimulação elétrica funcional conhecida pela sigla FES
(FunctionalElectricalStimulation),tem como base a produção da contração dos músculos
paralisados ou enfraquecidos decorrentes de lesão no neurônio motor superior (LNMS)
produzindo uma contração muscular funcional em diversas unidades motoras do músculo.
Esta corrente é utilizada na fisioterapia tendo como objetivos principais a reeducação
muscular, o retardamento de atrofia, inibição temporária de espasticidade e a redução de
contraturas e edemas. (CORRÊA et al, 2009; SCHUSTER, 2009).O acidente vascular
encefálico (AVE) é uma condição que pode resultar em prejuízo neurológico e levar a
incapacidade e morte. Suas manifestações freqüentes envolvem fraqueza muscular,
espasticidade e padrões motores atípicos. A espasticidade é uma desordem motora, por vezes
incapacitante, caracterizada por aumento no tônus muscular através da velocidade dependente
e da hiperexcitabilidade do reflexo de estiramento, decorrente de uma lesão do trato corticoretículo-bulbo-espinal que é o grande desafio para profissionais que lidam com as afecções do
sistema nervoso central e os distúrbios dos movimentos. Nos membros superiores, a
espasticidade, predomina nos músculos flexores, com postura em adução e rotação interna do
ombro, flexão do cotovelo, pronação do punho e flexão dos dedos, esta postura característica
recebe a denominação de atitude de Wernicke-Mann. (FONTOURA, 2008).Tendo em vista a
necessidade de aprofundar o entendimento do uso da eletroterapia em pacientes com
espasticidade, objetivou-se nesta pesquisa analisar e investigar o uso da corrente FES em
pacientes neurológicos, bem como, encontrar uma padronização no uso deste
recurso.Metodologia: Foi realizada revisão literária, de caráter transversal, do tipo
documental, consultando as publicações sobre o tema, o material foi coletado através de
buscas nas bases eletrônicas de dados à citar: ScientificElectronic Library Online (SCIELO),
Graduanda do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba,
Graduanda do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba,
3
Graduanda do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba,
4
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na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS). Foram empregados os descritores: “espasticidade muscular”,
“terapia por estimulação elétrica”, “modalidades de fisioterapia” respeitando essa ordem. Os
artigos científicos selecionados foram os publicados após o ano de 2003, com idioma em
português.Foram encontrados 12 artigos, dos quais 7 foram selecionados, tendo como
critérios de exclusão: documentos em idioma estrangeiro, artigos sem referência exata ao
tema proposto ao trabalho, artigos com 10 anos ou mais de publicação. Com isso, serão
discutidos por esta revisão, os resultados das pesquisas bibliográficas a fim de analisar o uso
da corrente FES em pacientes neurológicos no intuito de se encontrar a padronização no uso
deste recurso. Os procedimentos foram organizados na seguinte sequência: na primeira etapa,
realizou-se um levantamento de artigos encontrados com a devida referência ao tema; na
segunda, ocorreu uma leitura e seleção criteriosa dos artigos no acervo nacional para a
elaboração de um estudo que colabore para a padronização da utilização da corrente FES na
redução da espasticidade.Análise e Discussão dos Resultados: A análise de artigos resultou
em uma amostra que consta de 10 artigos de pesquisas de intervenção, onde 1 foi um ensaio
clínico, 3 foram estudos de casos, 4 estudos com alocação dos sujeitos de forma
aleatória(sendo 3 intencionais e 1 simples), 1 pesquisa de caráter experimental e 1 estudo
classificado comosemi-experimental.Dentre os 10 artigos encontrados, apenas 08 citaram os
parâmetros usados na aplicação do FES, nestes houve uma variação de frequência de 20 a 50
Hz, apenas 06 relataram a largura de pulso onde 04 artigos apresentaram uma variação de 250
ms a 300 ms e 02 artigos de 0,05 ms a 0,3 ms. Com relação ao tempo on e tempo off, 03
artigos estabeleceram o tempo on de 06s e tempo off de 12s, os demais artigos apresentaram
diferentes valores para estes parâmetros, também foram citadas importâncias divergentes com
relação a rampa de subida e descida havendo uma grande variabilidade. Em média a corrente
FES foi aplicada 03 vezes por semana variando o tempo de aplicação entre 10 e 70
minutos.Os estudos mostram que as técnicas de cinesioterapia e da eletroestimulação
funcional são eficazes no tratamento de pacientes acometidos pelo AVEcom quadro espástico.
Segundo Rezende et al (2008) muitos estudos têm demonstrado a efetividade do FES no
tratamento da atrofia por desuso, na manutenção da amplitude de movimento e reeducação
muscular, tendo como justificativa neurofisiológica para a eficácia da estimulação elétrica
sobre o antagonista do músculo espástico parece residir no princípio da inibição recíproca, ou
seja, ao estimular um grupo de flexores, ocorre redução imediata do tônus dos extensores.
Concordando com o exposto, Fonseca et al (2006) defende que a cinesioterapia é uma
modalidade terapêutica mais utilizada para o controle da espasticidade, podendo ser aplicada
em todas as fases do quadro clínico que gera a espasticidade, sendo a base da reabilitação.
Atua na prevenção de incapacidades secundárias e na reeducação neuromotora. As diversas
técnicas de cinesioterapia têm como objetivo diminuir a hipertonia, fortalecer a musculatura,
manter as amplitudes de movimentos e proporcionar estimulação sensorial e proprioceptiva,
utilizando posturas e exercícios funcionais.Foi encontrado um estudo que mostrou uma maior
efetividade da aplicação da crioterapia quando comparada a aplicação do FES. Segundo
Felice et al (2011) um fator importante para a redução da espasticidade é a diminuição na
velocidade de condução do nervo como resultado da aplicação do frio, estas mudanças podem
ser resultadas de uma redução da velocidade de condução do nervo motor e sensorial e uma
diminuição das descargas dos aferentes dos receptores cutâneos. Portanto, a Estimulação
Elétrica Funcional é uma modalidade de corrente elétrica destinada a produzir a
despolarização do nervo motor, resultando em uma contração muscular capaz de produzir
movimentos funcionais, tendo como objetivo recondicionamento, além de promover melhora
da força muscular, amplitude de movimento, estabelecer sensação articular proprioceptiva,
reduzir espasticidade muscular nos antagonistas e diminuir contraturas articulares. (LIANZA;
FONSECA, 2001; KITCHEN, 2003). Dados demonstram que os pacientes com lesões
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cerebrais crônicas que foram sujeitos a FES recuperaram as funções de agarrar ou de andar
mais rapidamente que os pacientes que não receberam este tratamento. (ZUGE; MANFFRA,
2009).A FES é um método eficiente e efetivo para restauração das funções motoras e de
extremidades paralisadas, sua efetividade foi avaliada por diversos estudos, com inúmeras
metodologias, diferindo de tempo de aplicação e formas de comparação entre elas. No qual
foi confirmado os efeitos positivos desta corrente na espasticidade, na amplitude de
movimento e na força muscular. (SCHUSTER, 2009). Conclusão: Diante do que foi
pesquisado, pode-se concluir que a aplicação da corrente FES é um método de tratamento útil
e que é capaz de melhorar o quadro neurológico. Dentre as variáveis que apresentaram
melhora de acordo com os artigos pesquisados foram: amplitude de movimento, espasticidade
e funcionalidade dos membros superiores.Contudo, foi observado que os melhores resultados
obtidos nos estudos pesquisados foi que este recurso eletroterapêutico é mais eficaz quando
associado com outras técnicas cinesioterapêuticas, configurando a corrente FES um papel
complementar no tratamento de pacientes neurológicos.
DESCRITORES:Espasticidade; Acidente Vascular Encefálico; Terapia por Estimulação
Elétrica; Fisioterapia.
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA REDESENHANDO O ENTENDIMENTO SOBRE A
SAÚDE MENTAL DO IDOSO
Isabella Abrantes Leite Batista1
Sarah Dulce Carneiro Brito²
Willian Fernandes Luna³
Introdução: O Projeto de Extensão Saúde do Idoso (PESI) iniciou suas atividades em março
de 2011, com objetivo de produzir conhecimentos sobre o processo de envelhecimento e
demais aspectos envolvidos com o envelhecer, na busca de compreender especificidades da
saúde do idoso e sua relação com a comunidade, promovendo intercâmbio de saberes entre
academia e sociedade, através de diálogos intergeracionais repletos de ideias reflexivas
contextualizadas em uma cronologia antagônica de estilos de vida analogicamente distintos
pela época, costumes e nível cultural e de um universo repleto de aprendizado pela troca de
experiências de vida. Sendo, assim, o PESI apresentou relevante papel social na comunidade
contribuindo para o bem estar físico, mental, social e ambiental dos indivíduos inseridos na
mesma e também pela sua relevância acadêmica para os alunos de medicina integrantes no
mesmo, por contribuir para a formação de atributos inquestionavelmente importantes e
diferencias no futuro médico como a arte de ouvir, dialogar e desenvolver a empatia. Dessa
forma, esse relato de experiência pode propagar o ideário contido no projeto, seus frutos e
também pode servir como base pra demais projetos além de debater questões sob a saúde
mental do idoso, o que pode interessar na área geriátrica, psiquiátrica, psicológica e demais
áreas afins da saúde, já que vão se relatar aspectos inerentes a construção de vínculo, a escuta
atenta, qualidade de vida e bem estar psíquico, social e ambiental. Busca ainda mostrar que a
saúde mental daqueles anciões vai muito além da ausência de transtornos mentais, já que
muito deles possuíam diagnostico psiquiátricos referendados pelo CID-10, como
esquizofrenia paranoide, transtorno bipolar do humor e depressão. Busca mostrar como a
qualidade de vida, a empatia e a socialização influenciam positivamente a saúde mental
desses indivíduos. Assim como, o contrário, ou seja, a ausência desses aspectos aliados ao
isolamento e à ociosidade pode influenciar negativamente. Metodologia: Este relato de
experiência busca trazer reflexões sobre a saúde mental e o processo de envelhecimento tendo
como base as vivências de três integrantes do PESI, sendo um deles o orientador e duas
alunas, que contatavam idosos distintos. Relato de Experiência: O PESI era constituído por
dois professores e vinte alunos de diversos períodos de medicina que realizavam visitas
regulares a um Lar de Idosos localizado em Cabedelo – PB, denominado Lar da AMEM
(Associação Metropolitana de Erradicação da Mendicância). A ideia consistia em visitar o
idoso, escolhido aleatoriamente no lar da AMEM, para conversar, sem intenção de fazer
exame clínico, mas possibilitar um diálogo sobre as histórias de vida. Durante dois anos,
pudemos construir vínculos nos encontros inter geracionais entre estudantes e idosos,
permitindo que pudéssemos refletir sobre saúde, medos, limitações e demais aspectos
psicosociais por estarem vivendo longe da família e convivendo com outros idosos
anteriormente desconhecidos em suas historias de vida, além de estarem em um ambiente, que
de certa forma pode inibir a sua liberdade por estar localizado em uma reserva florestal,
portanto cercado por mata e ser atrás de portões repletos de grades. Para entender os
sentimentos despertados nas visitas e os desafios da comunicação, as reuniões semanais
traziam a visão dos professores e dos outros participantes, bem como aprofundamento teórico,
Acadêmica do 8º período de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM-PB).
Acadêmica do 7º período de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM-PB).
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através de vídeos, textos, palestras de professores convidados e o relato oral da visita de cada
estudante, sendo que cada acadêmico realizava a visita em uma semana e relatava o caso no
encontro da outra. Ficando, assim, todos os estudantes responsáveis por uma visita a cada
quinze dias, sendo que após o relato de cada estudante, os professores e demais integrantes
opinavam e davam propostas de condutas pra melhorar a socialização, a interação, a formação
de vínculo e compreender o intrigante universo que perpassava a mente de cada idoso,
independente de possuírem transtornos ou não. Pudemos perceber que a saúde mental de cada
idoso ia muito além dos diagnósticos anexados em seus prontuários, já que muitos possuíam
transtornos referendados pelo CID-10, entre os quais podem-se citar transtorno de humor,
como depressão e transtorno delirante como esquizofrenia paranoide e dependência química,
sendo o tabagismo a única praticada dentro da instituição. Percebemos que, com a criação do
vínculo, lançando mão de instrumentos como empatia, conversação, permutação de ideias e
trocas de experiências, já que sempre procurávamos também falar um pouco de nós mesmo
para eles, evitando que o diálogo ficasse unilateral, no qual eles falavam e nós ouvíamos,
procuramos, em contraponto, ouvir e também sermos ouvidos por eles. Já que os mesmos, à
medida que nos falavam sobre si procuravam também saber um pouco de nós. Essa
experiência enriquecedora permitiu que treinássemos instrumentos de comunicação com eles,
fizemos com que os mesmos pudessem criar verdadeiras amizades, já que muitos deles
sofriam de uma carência emocional enorme. Viam em nós uma perspectiva de preenchimento
de suas horas, muitas vezes vagadas pela imensidão de sua própria exclusão funcional por não
trabalharem mais ou serem aposentados e formarem mentalmente, com isso, uma ideia de não
serem mais uteis, o que também sempre procurávamos rebater. Mostrando sempre o quão útil
eles podiam ser mesmo dentro da AMEM. Tanto que, muito deles escreviam lá, verdadeiras
poesias, sempre valorizadas por nós, outros faziam artesanato e até nos presenteava com
pequenos trabalhos que refletiam a criatividade e as habilidades natas, as quais jamais
poderiam ser dadas por extintas, pois se abrilhantavam em cada objeto novo, em cada poesia
nova, em cada historia inédita que colhíamos e éramos surpreendidos em cada visita, a qual
sempre refletia o desabafo de suas emoções e o escape de suas angustias mentais. Com o
PESI, pudemos não apenas nos enriquecer academicamente, mas também trouxemos muitos
benefícios para a comunidade alvo da AMEM seja melhorando a saúde mental dos idosos por
meio de conversas, atividades dinâmicas e estimulando-os a não paralisarem suas mentes só
por que não trabalham mais como foi supracitado. Mas, também, podemos atrair a atenção da
sociedade paraibana através da entrevista com os integrantes do PESI e com idosos, realizada
pelo programa Ciências Médicas Hoje, no próprio lar da AMEM e que foi transmitido pela
TV Tambaú às 12h15min em um sábado. Fazendo com que o PESI se atingisse a sociedade e
atraísse atenção para o lar da AMEM. O PESI também contribuiu para que novos projetos de
extensão fossem criados, servindo como exemplo, ponta pé e estímulo para o projeto em
construção “Îandé Guatá”, que também foi idealizado por um dos professores orientadores do
PESI, no entanto, ao invés de ter como alvo uma comunidade idosa, esse projeto tem como
extensão uma comunidade indígena. Além disso, os antigos integrantes do PESI continuam
divulgando seus aprendizados no projeto por meio de relatos de experiências como esse,
artigos sobre envelhecimentos, dentre outras atividades científicas. Resultados e Conclusões:
A busca compartilhada de estratégias específicas no diálogo com cada idoso possibilitou um
planejamento que favoreceu a atenção ao idoso e desenvolvimento de empatia, capacidade de
dialogar e colher informações por parte dos alunos e a melhora dos sintomas mentais, da
qualidade de vida e socialização nos idosos, trazendo novo olhar sobre saúde mental, a qual
ultrapassa as fronteiras da ausência de transtornos psíquicos. Participar do PESI foi uma
experiência estupenda, pois desenvolvemos a arte de ouvir e trabalhamos as vivências para
construção do vínculo e da empatia, desenvolvendo-nos como bons ouvintes, o que é
importante até para nossa futura profissão de médicos, independente da especialidade, já que
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todas essas precisam da estratégia da empatia para melhor se engajar no cuidado a pessoa que
está doente, tanto para melhorar seu bem estar físico, como emocional e social. Dessa forma,
fomos gradualmente elaborando nossa visão sobre saúde mental, entendendo-a como
qualidade de vida, possibilidade de socialização e equilíbrio emocional, o que vai muito além
da ausência de transtornos mentais previamente diagnosticados. Essa construção partiu das
visitas e das discussões teórico-reflexivas, o que reforça a importância da extensão
universitária como qualificadora na formação do futuro médico e contribui positivamente,
também, na comunidade beneficiada seja do ponto de vista da atenção em si ou da realização
de atividades ou mesmo atraindo a mídia e desenvolvendo com isso novas estratégias pelo
novo enfoque naquela comunidade como feito pelo PESI. Conclui-se, assim, que a extensão
universitária é uma atividade que enriquece a formação do estudante, contribui beneficamente
para a comunidade por ela atingida e também favorece a interação e o debate entre
professores e alunos, além de estimulá-los a trabalharem no meio científico seja por meio de
palestras, artigos, relato de experiência, novas ideias e até estimulando a formação de novos
projetos como o projeto Extensão Îandé Guatá, que é realizado com índios e teve o PESI
como ponto de partida e estímulo. Além de fazer com que os antigos alunos do PESI
continuem levando-o adiante por meio de pesquisas e trabalhos que relatem e retomem a
maravilhosa experiência que tivemos no Projeto de Extensão Saúde do Idoso
Palavras-chaves: Extensão comunitária, saúde do idoso, saúde mental, comunicação.
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AVALIAÇÃO DA ADERENCIA AO TRATAMENTO ANTI-HIPERTENSIVO NOS
PACIENTES DA UBS ALTIPLANO 2
Lucas Raphael Gonçalves de Farias1
João Paulo Primo2
Mário Mácio Pereiria Dias Chaves3
Mirela Ávila Litvin4
Hamaina Porto Sena5
Paulo Antônio Farias Lucena6
INTRODUÇÃO: A Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica
multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial (PA). Associase frequentemente a alterações funcionais e estruturais de vários órgãos, como coração, rins e
encéfalo. Existem várias drogas apresentadas no mercado que são utilizadas para o tratamento
da HAS. Para que os hipertensos mantenham a PA controlada é necessário que eles façam a
utilização adequada dos medicamentos receitados pelo seu médico, além das instruções que
lhe são dadas, como perda de peso, diminuição da ingesta alcoólica e restrição de sal. Alguns
fatores estão relacionados à má aderência ao tratamento medicamento, como: evolução
assintomática da doença; múltiplos fármacos e doses; medo do paciente em associar várias
medicações; esquecimento; efeitos colaterais entre outros. OBJETIVO: Avaliar a adesão ao
tratamento dos pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) da Unidade de Saúde da
Família (USF) Altiplano II em João Pessoa, Paraíba. METODOLOGIA: O estudo realizado
é de característica observacional, transversal, do tipo série de caso. A pesquisa foi realizada
entre o dia 15 de maio e 06 de junho de 2012. Foi elaborado um questionário sócioepidemiológico e utilizado o questionário BMQ (Brief Medication Questionnaire) para avaliar
o uso correto das medicações anti-hipertensivas pelos pacientes da respectiva unidade. A
aferição da pressão arterial (PA) foi realizada em ambos os braços com a utilização de um
esfingmomanômetro e um estetoscópio e posteriormente foi estabelecida a média das pressões
sistólicas e diastólicas. A linha demarcatória que define HAS considera valores de PA
sistólica ≥ 140 mmHg e∕ou de PA diastólica ≥ 90 mmHg em medidas de consultório.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: Do total de 20 pacientes que
responderam o questionário, 16 eram do sexo feminino (80%) e 4 do sexo masculino (20%),
demonstrando a maior assiduidade das mulheres a unidade de saúde. A média de idade foi de
66 anos e 11 meses, variando de 30 à 87 anos. Destes apenas 5 (25%) apresentavam a PA
controlada e 15 (75%) não. Dos que apresentaram PA controlada 4 eram mulheres e 1
homem, dos que não a apresentavam controlada 3 eram homens e 12 mulheres. Entre os
pacientes que tomavam a medicação corretamente (5) todos apresentavam a PA controlada,
três deles adquiriam a medicação nas farmácias da cidade, um na farmácia popular e apenas
um na farmácia da unidade. Dentre os 5 pacientes com PA controlada um tinha plano de
Graduando do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Email: lucasrgf1@gmail.com
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saúde. Dentre o 15 pacientes que não apresentavam a PA controlada 6 adquiriam a medicação
na farmácia da UBS, outros 6 na farmácia popular e 3 em farmácias privadas. Destes 15
pacientes 3 tinham planos de saúde. Do total de pacientes que não apresentavam a PA
controlada 8 tomavam a medicação corretamente e 7 não a tomavam de acordo com a
prescrição médica, ou seja, dos 20 pacientes entrevistados 13 tomavam a medicação
corretamente, seguindo a conduta médica, respeitando a posologia e sem esquecer e tomá-los
em nenhum dos dias da semana. Entre os obstáculos que contribuíram para a não adesão dos 7
pacientes, todos relataram o esquecimentos de uma ou mais doses, sendo que destes 4 faziam
uso de monoterapia. Outros obstáculos como não conseguir o medicamento e a dificuldade
em ler as informações contidas na caixa do remédio foram relatadas, levando a dúvidas sobre
as tomadas durante o dia, como a possível troca de medicamentos. CONCLUSÃO E
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Do total de pacientes que participaram da pesquisa 13 (65%)
tomavam a medicação da maneira correta, sendo que entre eles 8 (61,5%) estavam com a PA
fora dos limites de controle (PAS < 140mmHg e PAD < 90mmHg). A maioria dos pacientes
seguia as orientações médicas apresentando boa aderência ao tratamento, valores acima dos
apresentados em outros estudos, como os de Andrade, J. P. et al (2002) e Santa Helena E. T.
et al (2010) que relataram 50% de adesão. Entretanto verificamos que a maioria dos pacientes
que faziam o uso correto da medicação estava com a PA ainda elevada, isso pode ter ocorrido
devido a uma associação de fatores, como subdosagem e número de medicações insuficientes,
falta de atividade física, dieta hipersódica entre outros fatores que devem ser pesquisados,
para que haja um melhor controle da doença. Entre aqueles que não faziam o uso correto da
medicação o maior problema foi o esquecimento da hora de tomada, o que nos faz crer que
quanto menor o número de medicações e doses, maior será a aderência dos pacientes.
Portanto uma boa relação entre pacientes e a equipe de saúde da família, fácil acesso a
unidade de saúde e as medicações, acompanhamento constante destes pacientes e vigilância
sobre os índices pressóricos são fundamentais para um bom controle da PA.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NA DOENÇA DE PARKINSON:
REVISÃO DE LITERATURA
Paula Elizabeth Ferraz Pereira de Moura Maniçoba1
Vanessa Cristina Fragoso²
Camila Lopes deAssis³
Jéssica Laureano Martins4
Thássia Mariz Melo5
Joacilda da Conceição Nunes6
Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa e progressiva do
sistema nervoso central, caracterizada pela degeneração de neurônios dopaminérgicos da
substância nigra mesencefálica. A lesão das vias subcorticais, em especial a nigro-estriatopalidal, é particularmente comum e ocasiona uma série de sinais e sintomas incapacitantes,
afetando a qualidade de vida (QV) dos seus portadores e cuidadores (CHRISTOFOLETTI,
2009). A DP apresenta sinais e sintomas que afetam a QV do indivíduo nos aspectos físico,
mental/emocional, social e econômico. Os sinais e sintomas mais encontrados na literatura e
que apresentam maior relevância são: bradicinesia, tremor, rigidez, instabilidade postural,
distúrbios da marcha, dor, fadiga, depressão, distúrbios cognitivos e sexuais. Além disso, a
limitação social e a sobrecarga econômica são fatores que também afetam diretamente a QV
desses indivíduos (CAMARGOS, 2004). Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é
definida como “estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente pela
ausência de doença ou enfermidade”. Mesmo abrangendo-se ampla subjetividade sob sua
definição, busca-se, no cuidado do paciente com doença de Parkinson,atingir todos os pontos
do seu bem-estar, devendo haver correlação terapêutica/multidisciplinaridade, em busca da
minimização dos danos à qualidade de vida desses indivíduos.O objetivo do presente trabalho
é avaliar a qualidade de vida dos pacientes com Doença de Parkinson nos diversos estágios da
patologia e discutir fatores encontrados na literatura que influenciam nessa QV.Metodologia:
Revisão na literatura nacional e internacional de artigos avaliando as alterações na qualidade
de vida dos pacientes portadores da Doença de Parkinson, de 1994 a 2012. Foram incluídos
na revisão artigos de pesquisas clínicas seccionais, prospectivas ou de caso controle, além de
outros artigos de revisão bibliográfica.Resultados:Verificou-se que a qualidade de vida do
portador de Doença de Parkinson está comprometida em várias dimensões, entre elas, física,
mental/emocional, social e econômica. Vários fatores podem influenciara QV desses
indivíduos. Por muitos anos, a DP foi descrita como sendo uma desordem basicamente
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motora, negligenciando-se as alterações cognitivas e mentais associadas à doença. No entanto,
alterações cognitivas são uma importante causa de incapacidade funcional nestes pacientes,
com uma prevalência que pode chegar a 93%, podendo ser tão incapacitantes quanto os sinais
motores. Entre os prejuízos cognitivos mais comuns na DP estão as alterações das funções
executivas (dificuldades para iniciar ações, diminuição da motivação, dificuldades de
planejamento e na manutenção da sequência de atividades necessárias para alcançar um
objetivo), que podem estar presentes desde os primeiros estágios da doença e podem prever o
aparecimento posterior de demência (MACUGLIA, 2012). A incapacidade é produzida,
fundamentalmente, pela sintomatologia característica da doença: tremor em repouso,
hipertonia plástica (com sinal positivo para “roda denteada”), instabilidade postural,
bradicinesia, déficit na realização das atividades de vida diária, falta de expressãofacial,
dificuldade de deglutição, sialorréia, disartria, marcha a passos curtos, distúrbio do equilíbrio
e um importante “congelamento motor” (CAMARGOS, 2004). Tradicionalmente, o
congelamento da marcha é um sinal motor relacionado a estados avançados da DP. No
entanto, 26% dos pacientes em estágios iniciais da doença, nunca expostos à medicação
dopaminérgica, podem apresentar tais sintomas (MACUGLIA, 2012); mostrando-nos a
multiplicidade da apresentação clínica evolutiva da DP, interferindo, pluralmente, na
qualidade de vida dos pacientes e cuidadores, independente do estágio evolutivo, com sua
respectiva importância. Além disso, juntam-se os declíniosdas funções cognitivas - em
especial as executivas-, além de outros sinais envolvendo a incapacidade de iniciar
espontaneamente atividades funcionais, vocabulário “pobre” de palavras, fala monótona e
micrografia.No estudo deChrischilleset al., sintomas físicos como tremor e
rigidezapresentaram maior associação com a dimensão mental esocial, respectivamente. Em
outro estudo, sintomas comodor e fadiga influenciaram tanto a mobilidade e a
vitalidadequanto o bem-estar emocional e social do indivíduo com DP (CAMARGOS,
2004).Estudos realizados em países ‘subdesenvolvidos’ reforçam uma associação importante
entre QV e suporte financeiro de cada paciente. Diferentemente de estudos feitos nos países
europeus e norte-americanos, as amostras coletadas na Índia e no Brasil acusaram forte
influência econômica sobre os índices de QV dos participantes. De uma forma geral, tais
resultados corroboram a dificuldade constante de aquisição de medicação e de suporte
fisioterapêutico contínuo, por exemplo, presente de forma insuficiente nos serviços públicos
de saúde desses países (CHRISTOFOLETTI, 2009). A depressão é descrita como o sintoma
de maior impactona QV em indivíduos com DP e ocorre em aproximadamente 40% dos
pacientes com esta doença (SILBERMAN, 2004). Entretanto, suas causasainda permanecem
obscuras. Não se sabe se a depressão éresultante de desequilíbrio de neurotransmissores
associadosà DP ou se está relacionada à perda funcional decorrenteda progressão da
patologia.No estudo de Tandberget al.,5,1% dos indivíduoscom DP avaliados apresentavam
depressão moderada a severae 45,5% dos indivíduos relatavam sintomas depressivos leves
(CAMARGOS, 2004).Pode-se afirmar que a interação entre depressão e DP é complexa e
bidirecional, ou seja: depressão é um fator de risco para DP, assim como DP é um fator de
risco para depressão (SILBERMAN, 2004). Existem queixa autonômicas comuns e que
afetam sobremaneira a qualidade de vida na DP: o portador da doença de Parkinson,
geralmente apresenta sialorréia abundante, bem como dificuldades para a deglutição. A
deglutição automática da saliva é geralmente muito prejudicada fazendo com que apareça
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uma sialorréia persistente. A sialorréia, via de regra, é uma das queixas iniciais. O paciente
sente -se envergonhado e muito angustiado, pois essa hipersialorréia interfere diretamente no
seu dia-a-dia, nas suas relações de trabalho e na sua vida familiar (LAMÔNICA,
1997).Estudos indicaram, portanto, que as limitações motoras relacionadas à mobilidade,
atividades de vida diária e comunicação possuem associação significativa com a percepção
geral da QV dos indivíduos com DP, sugerindo-se que a abordagem multidisciplinar, focando
no controle sintomático e revitalização motora preventiva na DP é relevante para a
modificação da QV dos parkinsonianos (LANA, 2007).Conclusão: Os aspectos físicos
podem ser considerados um dos grandes responsáveis pela piora da QV dos indivíduos com
DP, pois agem como precursores de limitações em outras dimensões (KUOPIO, 2000). As
limitações físicas certamente afetam emocionalmente o indivíduo, uma vez que este não
consegue realizar suas atividades ocupacionais e atividades de vida diária e,
conseqüentemente, perde sua independência.Essa baixa QV provavelmente éexplicada pela
co-ocorrência de fenômenos neurodegenerativos e do sofrimentopsíquico gerado pela doença
e pelo estigma que ela produz. Abordagensinterdisciplinares devem ser estimuladas a
pacientes com DP, com o objetivo demelhorar sua qualidade de vida e postergar o declínio
físico e mental inerente àscondições degenerativas. Camargo et al. relatam que baixos índices
de QV em sujeitos com doenças neurodegenerativas, em especial a DP, podem ser explicados
pela influência de diversas dimensões, como a biológica (causada pela doença per se), a
mental, a social e a econômica. Ou seja, segundo esses autores, a degeneração nigroestriatal
seria responsável pelos baixos subescores “físicos” nos índices de QV. As dificuldades
constatadas pelos pacientes em realizar as atividades cotidianas da vida diária – sejam elas
instrumentais ou básicas – causariam isolamento e exclusão social e, em médio prazo,
contribuiriam para o decréscimo do subescore mental na QV (CHRISTOFOLETTI, 2009).
Sabe-se que diversos fatores interagem na qualidade de vida de cada indivíduo; tanto no que
se refere a situações do presente como do passado, doenças, expectativas e percepções. As
necessidades e valores atribuídos aos diversos aspectos da vida podem ser modificados com o
envelhecimento (MARGIS, 2010) e adoecimento e merecem ser considerados quando da
avaliação daqualidade de vida.
Descritores: Doença de Parkinson e Qualidade de vida.
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CIRROSE BILIAR SECUNDÁRIA
A LESÃO IATROGÊNICA DE VIAS BILIARES
Lucas Raphael Gonçalves de Farias1
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Mário Mácio Pereiria Dias Chaves1
Mirela Ávila Litvin1
Hamaina Porto Sena1
Erickson Quirino Ramalho de Moura2

OBJETIVO: Relatar caso e reforçar o consenso de que a prevenção de lesões ainda é o
melhor tratamento para a estenose benigna de vias biliares. MÉTODOS: Relato de caso de
paciente do sexo feminino, 36 anos, com história de colecistectomia convencional há cinco
anos, admitida no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Lauro Wanderley com
quadro de síndrome colestática e estigmas de hepatopatia crônica. Fosfatase alcalina e gamaGT elevadas cerca de dez vezes o normal, com hiperbilirrubinemia direta de 17 mg/dL.
Escore MELD (Model for End Stage Liver Desease) de 29, com taxa de mortalidade em 90
dias de 58%, preenchendo critérios para transplante hepático. Foi diagnosticada estenose de
via biliar principal através de colangiorressonância. Foi realizado cirurgia de anastomose
colangioentérica intraparenquimatosa (ACEI) à Soupault – Couinaud. A mesma evoluiu para
óbito no 3º dia pós-operatório em UTI. DISCUSSÃO: A estenose benigna das vias biliares
(EBVB) secundária à lesão iatrogênica é uma complicação grave, porém rara, geralmente
associada à colecistectomia. Embora a maioria das lesões seja causada por trauma cirúrgico
direto, outras causas são lesões isquêmicas microvasculares após dissecção cirúrgica e
inflamação adjacente ou uso de eletrocauterização para hemostasia. Sua incidência em
cirurgias abertas é de 0,1-0,5% e nas laparoscópicas de 0,25-1%. Cirrose biliar secundária a
colestase é uma das complicações de prognóstico mais reservado. Pode haver colangite e,
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quando há fístula biliar, geralmente não observa- se icterícia. A EBVB pode ser classificada
segundo Bismuth-Blumgart, onde a lesão distante 2 cm da confluência dos hepáticos
caracteriza o tipo I; quando a mesma estiver a menos de 2 cm, tipo II; lesão envolvendo
completamente a confluência, tipo III; e tipo IV quando há envolvimento de ductos hepáticos.
O tratamento cirúrgico pós-operatório depende do tipo de lesão e possui uma taxa de sucesso
imediato que varia de 73-90%.

Entre estes está a anastomose colangioentérica

intraparenquimatosa (ACEI) do ducto do segmento III, através de abordagem tangencial ao
ligamento redondo, técnica de Soupault - Couinaud, a qual foi realizada neste caso.
CONCLUSÃO: Apesar das várias opções de meios diagnósticos e tratamentos definitivos, as
EBVB têm taxa de morbidade de até 26% e a mortalidade chega a 13% quando do
diagnóstico. O risco de recorrência da estenose pós-tratamento cirúrgico chega a 35% dos
casos. Ratifica-se então que a prevenção com qualificação profissional e adoção de protocolos
para investigação e conduta é o melhor tratamento desta morbidade.
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DIÁLOGOS INTERGERACIONAIS: REPERCUSSÕES DA PARTICIPAÇÃO NO
PROJETO DE EXTENSÃO SAÚDE DO IDOSO

Márcia Gabrielle Dias Sousa1
Jannine Maria Carvalho Silva2
José Anchieta Bezerra de Melo3
Silvan Iris Gomes Guimarães4
Willian Fernandes Luna5
Introdução: Com o aumento da expectativa de vida surge um conjunto de
necessidades específicas para o crescente segmento idoso. Assim, as políticas devem ser
pensadas numa visão multidimensional devido à heterogeneidade deste grupo e
priorizando a qualidade de vida em todos os âmbitos. Neste cenário, percebe-se a
interação social como um fator de conquista e manutenção do apoio social que
repercute nas condições de saúde do idoso, por outro lado, sua ausência torna-o mais
propenso a fragilidades e perdas. O reconhecimento de que a qualidade de vida
constitui um tema importante para a promoção da saúde física e mental, e para o bem
estar social das pessoas, tem estimulado diversos estudos no âmbito da Organização
Mundial de Saúde, que define esse tema como “a percepção do indivíduo de sua
posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em
relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (FLECK et al., 2000).
Assim, a qualidade de vida se constrói fundamentalmente num contexto social, e mesmo
para idosos institucionalizados ela surge como uma necessidade tão presente quanto em
idosos que convivem no contexto familiar. Cada grupo experimenta uma realidade
particular que interfere na saúde mental e física. No caso do idoso institucionalizado, a
rotina imposta e a ausência ou limitação de convívio com o mundo fora dos muros da
instituição reduzem sua qualidade de vida uma vez que são privados de novas
experiências, bem como do desenvolvimento de atividades físicas e mentais que
otimizariam seu potencial de envelhecimento, provocando o surgimento de patologias
relacionadas a seu convívio social. Alguns estudos apontam que os problemas
cardiovasculares e metabólicos são os mais frequentes, bem como demência e
deficiências físicas e visuais. Esses concluem que se os indivíduos envelhecem
mantendo-se autônomos e independentes, com participação na sociedade, cumprindo
papéis sociais significativos, com elevada autoestima e encontrando um sentido para
suas vidas, a sobrevida aumentada poderá ser plena de significado. Diante dessa
perspectiva, construiu-se o Projeto de Extensão Saúde do Idoso (PESI) no curso de
medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM-PB) com objetivo de criar
um espaço teórico-reflexivo para trabalhar as questões relacionadas ao envelhecimento,
a realização de ações e produção de conhecimentos sobre o envelhecer, na busca de
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compreender as especificidades da saúde do idoso, sua relação com a família e a
comunidade, além de promover o intercambio de saberes entre a academia e a
sociedade. Neste caminho, várias definições sobre extensão surgiram, e entre elas
podemos citar as definições de dois conceitos básicos: a visão assistencialista de
extensão, que é abordado como uma via de mão única na qual a instituição de ensino
presta serviço social através de cursos, palestras e programas; e o conceito de via de mão
dupla, quando a universidade realiza troca de conhecimentos com a comunidade,
havendo aprendizado mútuo (MELO NETO, 2009). No grupo, buscou-se esta última
compreensão da extensão, entendida como um processo dialógico, educativo, cultural e
científico, havendo troca entre o conhecimento acadêmico e as vivências populares. O
PESI desenvolveu atividades durante dois anos e encerrou este primeiro ciclo em
fevereiro de 2013, tendo a participação de 20 estudantes dos diversos períodos do curso
de medicina da FCM-PB, além de dois professores coordenadores, um médico de
família e comunidade e um sociólogo. Neste período, os extensionistas realizaram visitas
quinzenais ao Lar da Associação Metropolitana de Erradicação da Mendicância (AMEM),
uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), e possibilitou espaços teóricoreflexivos permanentes, trazendo integração entre os conhecimentos da medicina e da
sociologia. Dessa forma, este trabalho busca analisar as repercussões para as autoras que
participaram durante toda a construção e desenvolvimento do referido projeto de
extensão. Metodologia: O presente trabalho foi desenvolvido a partir das percepções e
dos relatórios finais de participação no PESI das autoras deste relato de experiência. Os
relatórios foram confeccionados em março do corrente ano, após período de
participação no PESI durante dois anos. Cada relatório contém as experiências vividas
durante as visitas realizadas no Lar da AMEM, bem como dos encontros teóricoreflexivos realizados semanalmente na FCM-PB. Dessa forma, buscamos discorrer sobre
as repercussões em participar do PESI. Discussão da Experiência: Os relatos das
extensionistas apontam que a participação no PESI foi uma importante fase de
construção de novos conceitos a respeito da abordagem com o outro. A livre
comunicação com os idosos do Lar mostrou, na prática, a forma de lidar com a
realidade de cada pessoa e respeitar suas individualidades. Além de ensinar a observar o
meio onde as pessoas estão inseridas e o que esse meio determina em suas vidas.
Proporcionou aprendizados individuais de acordo com o processo dialógico
desenvolvido por cada um dos extensionistas, havendo permanente troca entre o
conhecimento acadêmico e as histórias relatadas pelos idosos. A primeira orientação visa
dar dignidade à velhice, considerando o idoso um historiador legítimo e imprescindível
do passado. O velho é depositário de uma experiência e de um saber únicos e exclusivos
dados pelos anos vividos, e a memória um bem valioso que, assim como a história, deve
ser transmitida às gerações mais jovens. Assim, enquanto portador dessa memória, cada
idoso deve ter sua respeitabilidade recuperada e garantida diante dos mais jovens e dos
que estão na mesma faixa etária (DEBERT, 1991). A experiência interdisciplinar
vivenciada no PESI ampliou a visão da realidade social, importante para a formação do
profissional médico enquanto agente promotor de qualidade de vida na sociedade. A
comunicação foi considerada uma necessidade fundamental, cuja satisfação envolve um
conjunto de condições biopsicossociais. É mais do que uma troca de palavras, tratou-se
de um processo dinâmico que permite que as pessoas se tornem acessíveis umas às
outras por meio do compartilhamento de sentimentos, opiniões, experiências e
informações. Comunicar envolve, além das palavras que são expressas por meio da fala
ou da escrita, todos os sinais transmitidos pelas expressões faciais, pelo corpo, postura
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corporal e distância que se mantem entre as pessoas; a capacidade e jeito de tocar ou
mesmo o silêncio em uma conversa. A comunicação é um processo complexo baseado
em cinco dimensões: biológica, fisiológica, social, cultural e espiritual (BRASIL, 2007).
Todos esses fatores reunidos ajudaram a entender as influências da sociedade na qual
estamos inseridos e mostrou que, mais que levar conhecimento, podemos e devemos
estar atentos aos conhecimentos que nos rodeiam por meio da experiência do outro,
enquanto inserido em sua realidade, diferente da nossa e, por isso, construtiva e positiva
para nossa história. O PESI possibilitou uma interação entre acadêmicos e idosos
criando assim um processo de inclusão social, pois promoveu convívio entre diferentes
faixas etárias, exercício da paciência, escuta e convívio com limitações e diferenças.
Torna-se importante identificar as necessidades individuais a fim de promover a saúde,
prevenir doenças ou o agravo das preexistentes. Também identificamos nos relatos,
ampliação dos conhecimentos de si e dos outros, por meio de vivências e discussões em
grupo. Outro efeito significativo percebido foi a possibilidade de o idoso falar sobre a sua
experiência de vida, que é não somente a valorização e o resgate dos seus saberes, mas
também de suas memórias e histórias de vida. Nesse cenário, os projetos de extensão
contribuem para atender às demandas da comunidade e ainda permitem a geração de
conhecimentos novos a partir de pesquisas realizadas com base em problemas reais.
Esse contato pessoal permitiu ainda a valorização da autoestima do idoso, uma vez que
visitas, mesmo de familiares, são raras em asilos. Além disso, o contato com alguém fora
da realidade do asilo possibilitou que aqueles idosos que desenvolviam atividades, em
geral artesanais e artísticas, valorizassem sua produção. Para os estudantes, foi
importante a participação no projeto por conta da convivência com diversos tipos de
velhices, entendendo que mesmo diante de uma sociedade que apesar de reforçar a
idéia de que os idosos devem ser respeitados, acabam eliminando-os, muitas vezes, da
convivência social e limitando sua capacidade de decisão. Conhecer a vida dos idosos
residentes no Lar da AMEM nos fez perceber o quanto esses seres humanos são solitários
e carentes, embora em meio a um grupo de pessoas. Quando inseridos no contexto das
instituições totais, o respeito à individualidade é perdido quase que por completo, uma
vez que passam a conviver em um grupo tratado com características comuns. Assim,
avaliar e promover a saúde do idoso significa considerar variáveis de distintos campos
do saber, numa atuação interdisciplinar e multidimensional. Considerações Finais: A
vida é um processo de aprendizagem constante e apesar das limitações físicas impostas
ao idoso ao longo do tempo, sua permanência em atividades em que se sinta capaz
implica em melhor qualidade de vida. Tem-se dado grande importância à concepção de
qualidade de vida e, de certo modo, esta se associa a uma maior longevidade, no
entanto este conceito está para além da expectativa de vida. Envelhecimento bem
sucedido é possível e depende do investimento pessoal feito ao longo da vida. Idosos
portadores de doenças crônicas, quando controladas e prevenidas as sequelas e
complicações, podem trazer mais independência e autonomia na velhice. Ao longo dos
mais de dois anos de vivências, percebemos que as visitas ao Lar da AMEM tiveram
papel terapêutico para os idosos ao possibilitar, no contexto da extensão, o
compartilhamento de saberes, valorizados na escuta atenta das falas e na leitura dos
gestos. Para os extensionistas, também foi espaço de grande aprendizado a partir do
afeto e dos aprofundamentos teóricos. Aos idosos e estudantes foi possível estabelecer
contato com uma realidade diferente da sua por meio das conversas e do vínculo
estabelecido entre visitantes e visitados. Quanto às estudantes participantes e autoras
deste trabalho, a extensão possibilitou a aproximação com a realidade social, trazendo
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um novo olhar sobre a saúde, a doença e toda a complexidade envolvida com estes
significados. Ultrapassar os "muros" da academia a adentrar na comunidade trouxe
apropriação sobre a responsabilidade e os saberes necessários para poder intervir como
cidadãos nos contextos de saúde. O início foi incerto, confuso e incomum. Pessoas
desconhecidas passaram a fazer parte dos nossos pensamentos, compartilhando suas
histórias de vida e fazendo-nos refletir sobre cada conversa. Ao longo do tempo, fomos
percebendo que o envelhecimento é uma experiência heterogênea, pois cada idoso
desenvolve uma história de vida baseada em sua realidade psicossocial, por isso mesmo,
os cuidados com os idosos devem ser multidimensionais e sensíveis às individualidades
de cada um. Nesse âmbito, percebemos que foram muitas as repercussões em participar
do PESI, o que reforça o caráter transformador possibilitado pela extensão dialógica e
comprometida com a formação de um futuro profissional com perfil mais humanista e
crítico.
DESCRITORES: idoso, envelhecimento, extensão comunitária, qualidade de vida
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DPOC E QUALIDADE DE VIDA: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Isabelle Gomes de Abrantes Dantas1
Camila Guimarães Ribeiro de Moraes2
Maria Enedina Claudino de Aquino Scuarcialupi3
Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada por limitação crônica do
fluxo aéreo que não é completamente reversível com o uso de broncodilatador. A limitação ao fluxo
aéreo é frequentemente progressiva e associada à resposta inflamatória anormal dos pulmões a gases
ou partículas tóxicas (ZANCHET, 2005). O diagnóstico de DPOC deve ser considerado na presença
de tosse, escarro aumentado, dispneia e/ou historia de exposição a fatores de risco para o surgimento
da doença, como poluição ambiental, tabagismo e exposição ocupacional a gases ou partículas tóxicas.
O diagnóstico só é confirmado quando há espirometria alterada (ZANCHET, 2005). A DPOC é uma
doença altamente incapacitante, capaz de prejudicar o paciente em vários aspectos de sua vida. O
número de pacientes que sofrem dessa doença tem aumentado gradativamente nos últimos anos. Como
consequência, tem havido um incremento significativo no número de internações hospitalares e nos
gastos com a rede previdenciária (GODOY, 2009). As pesquisas farmacológicas permitiram, muitas
vezes, prolongar a vida desses pacientes crônicos, porém, percebeu-se que aumentar quantitativamente
a sobrevida dos pacientes nem sempre produzia um impacto qualitativo que garantisse uma
recuperação significativa de seu estado físico, emocional e social (RAMOS-CERQUEIRA, 2000).
Dessa forma, medir esse impacto passou a ser importante na escolha do tratamento mais efetivo, como
também na criação e implementação de programas de saúde. Este trabalho tem como objetivo avaliar a
qualidade de vida dos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e discutir fatores
encontrados na literatura que influenciam nessa qualidade de vida. Metodologia: O trabalho foi
desenvolvido por meio de um estudo descritivo, realizado a partir de uma revisão bibliográfica
avaliando as alterações na qualidade de vida dos pacientes portadores da Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica. Para a realização da pesquisa, buscaram-se sites da internet, como Google Acadêmico,
Scielo, Bireme e Jornal Brasileiro de Pneumologia, utilizando, primeiramente, como principal
descritor a doença pulmonar obstrutiva crônica. A partir do levantamento realizado, observou-se um
maior número de publicações no Jornal Brasileiro de Pneumologia. Com isso, foram selecionadas as
categorias e intensificada a busca com os seguintes descritores: Qualidade de Vida e DPOC. O período
selecionado para a busca de artigos foi do ano de 2000 a 2009, tendo sido selecionados doze artigos
dos setenta e sete obtidos. Resultados: Foi constatado que a qualidade de vida dos pacientes com
DPOC está comprometida em vários aspectos, dentre os quais físico, psíquico e social. Esta doença é
um problema de saúde comum correspondendo a 15% das hospitalizações agudas com uma estimativa
de 85000 mortes/ano nos Estados Unidos (DIAS, 2006). A doença também é considerada a terceira
causa de óbito entre homens e mulheres com idade de 55 a 74 anos (DIAS, 2006). Primariamente
limitando a habilidade de desenvolver atividades da vida diária normais, posteriormente afetando a
independência (DIAS, 2006). Esses doentes apresentam uma diminuição da tolerância a exercícios
físicos e perda de força dos músculos respiratórios. Estas condições podem ser minimizadas por
programas de exercícios que ainda não obtiveram uma proposta definitiva sobre a melhor estratégia de
treinamento (LAIZO, 2009). Uma relação entre o volume expiratório forçado do primeiro segundo
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(VEF1) sobre a capacidade vital forçada (CVF) – VEF1/ /CVF –), pode ser considerada como um bom
indicador da doença, mas não é um bom indicador para detectar diferenças após programas de
reabilitação. O critério GOLD é mais específico e permite avaliar o grau de severidade da doença
(MANGUEIRA, 2009). Os sintomas crônicos da DPOC (dispneia, sibilância, tosse, produção de
expectoração e intolerância ao exercício, associados à ansiedade e à depressão) são os principais
responsáveis pela alteração da relação entre saúde e QV (MANGUEIRA, 2009). Outras consequências
da patologia, como insônia, sonolência diurna e efeitos adversos de medicações, principalmente de
corticoides, também interferem na qualidade de vida desses doentes (DOURADO, 2004). A dispnéia é
um dos sintomas mais limitantes em pacientes com DPOC e também pode ser considerada como um
dos fatores mais importantes para se determinar a gravidade e qualidade de vida relacionada à saúde
(BRUM e LANGERDORF, 2009). No aspecto psíquico, a ansiedade pode estar presente em 43% e a
depressão em 50% dos pacientes com DPOC, comprometendo a aderência ao tratamento e a qualidade
de vida desses pacientes (BRUM e LANGERDORF, 2009). Para alguns autores, a ansiedade é tão
importante que pode ser considerada o maior fator preditor da freqüência de admissão hospitalar por
exacerbação aguda em pacientes com DPOC (CARVALHO, 2007). Em um estudo realizado no
Instituto de Medicina do Esporte e Ciências Aplicadas ao Movimento Humano da Universidade de
Caxias do Sul (IME-UCS), onde se avaliou Programas de Reabilitação Pulmonar (PRP) em pacientes
com DPOC, dos três grupos estudados apenas um grupo não foi submetido a tratamento psicológico
semanal, sendo os sujeitos deste grupo os que apresentaram menores níveis de redução dos sintomas
comportamentais de ansiedade e depressão e menor melhora na qualidade de vida. Portanto, um PRP
completo com educação da respiração, exercícios físicos, fisioterapia e psicoterapia semanal, seria a
melhor opção para esses pacientes, já que os sujeitos que foram submetidos a este método
apresentaram melhora significativamente maior em relação aos parâmetros psicossociais (GODOY,
2009). É através de um programa de reabilitação pulmonar que o círculo vicioso da falta de ar,
inatividade, perda de condicionamento físico, isolamento social e depressão pode ser revertido (NETO
e AMARAL, 2003). A educação respiratória, trata-se de ensinar os pacientes a controlar a respiração,
como expirar durante esforços e inspirar durante o relaxamento; acredita-se que ela tem influência
sobre a manutenção dos efeitos da PRP a longo prazo, já que os pacientes procuram manter a prática
dessas técnicas com medo de uma nova exacerbação (GODOY, 2009). O exercício estimula, a curto
prazo respostas benéficas do sistema cardiovascular, assim como os efeitos metabólicos quando
repetidos, que podem produzir uma dessensibilização à dispnéia. Outros mecanismos potenciais
incluem uma maior coordenação neuromuscular e aumento da auto-confiança (NETO e AMARAL,
2003). Com relação à fisioterapia, é confiável que o treinamento muscular respiratório resulte na
melhoria da função, e dessa maneira, diminua o esforço da respiração, consequentemente, reduzindo a
dispneia (NETO e AMARAL, 2003). A reabilitação psicológica do paciente com DPOC é importante
para que ele faça o tratamento medicamentoso adequadamente. Por ser uma doença sem cura e muito
comum em homens de meia-idade e, de certa forma, limitante, é comum haver depressão associada
(SOARES, 2005). Por isto, alguns pacientes acabam achando que o tratamento é pura perda de tempo;
não tomam seus remédios e continuam fumando. É claro que isto acaba piorando suas condições
clínicas, o paciente se deprime mais e acaba ocorrendo um círculo vicioso. Portanto, um trabalho de
psicoterapia dentro das realidades clínicas do paciente é altamente recomendado (SOARES, 2005).
Conclusão: A partir do que foi referenciado, podemos concluir que a DPOC é uma doença que não
afeta apenas o estado físico do indivíduo, mas sim abrange todo um âmbito psicossocial, visto que ele
torna-se incapaz de realizar suas AVD normais, afetando significativamente sua qualidade de vida. O
PRP deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeutas e psicólogos, associado a um
tratamento farmacológico adequado, acompanhado por um pneumologista para, assim, reinserir o
doente em suas atividades de vida diária normais, prolongando sua vida com qualidade e não apenas
quantitativamente. A reabilitação pulmonar deve ser realizada em centro especializado, por
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profissionais habilitados e experientes, de preferência centralizados em um único local, para evitar
deslocamentos excessivos do paciente, aumentando, assim, a adesão ao tratamento, sabendo-se que
esta adesão já se encontra comprometida devido à descrença dos mesmos quanto à eficácia do
tratamento para controle das doenças crônicas, já que para a população em geral importa somente a
cura da doença.
Descritores: Qualidade de vida e DPOC
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O IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA
EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA

Jéssica Laureano 1
Camila Lopes2
Paula Ferraz3
Vanessa Fragoso4
Thássia Mariz5
Kátia Laureano dos Santos6
Introdução: O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo, sendo o
mais comum entre as mulheres. A cada ano, cerca de 22% de novos casos são registrados e,
esse diagnóstico, acarreta alterações físicas, sociais e emocionais muito relevantes, gerando
um grande impacto na qualidade de vida dessas mulheres. A Organização Mundial de Saúde
(OMS) define qualidade de vida como: "a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no
contexto da cultura, sistema de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos,
expectativas, padrões e preocupações". Entretanto, o conceito de qualidade de vida é bem
mais amplo e subjetivo, já que uma série de condições pode afetar a percepção do indivíduo,
seus sentimentos e comportamentos relacionados com o seu funcionamento diário. O
diagnóstico de câncer de mama é vivenciado como um momento de angústia, sofrimento e
ansiedade na vida de uma mulher. Apesar de ser considerado um câncer de relativamente bom
prognóstico, se diagnosticado e tratado corretamente, infelizmente, a maioria dos casos são
detectados em uma fase avançada, mesmo existindo métodos de rastreamento da doença,
como a mamografia, exame clínico e o autoexame das mamas. Atualmente, existem várias
opções terapêuticas para o câncer de mama, como por exemplo, a radioterapia,
hormonioterapia, imunoterapia e quimioterapia, e a sobrevida dessas mulheres tem aumentado
devido ao avanço tecnológico para o diagnóstico e tratamento. Durante a terapêutica, a
paciente vivencia perdas e sintomas adversos, tais como: depressão e diminuição da
autoestima, sendo necessárias constantes adaptações às mudanças físicas, psicológicas,
sociais, familiares e emocionais ocorridas. Assim, o impacto psicossocial do câncer abrange o
desconforto psicológico, mudanças no estilo de vida, preocupações com a possibilidade da
mastectomia, reaparecimento da doença e a morte. Diante de tal conjuntura, fica evidente a
necessidade de continuidade em investimentos no desenvolvimento de ações para o controle
do câncer, nos diferentes níveis de atuação, como: na promoção da saúde, na detecção
precoce, na assistência aos pacientes, na vigilância, formação de recursos humanos,
comunicação e mobilização social, na pesquisa e na gestão do Sistema Único de Saúde.
Estudante da graduação do curso de Medicina pela FCM-PB, Ciências Médicas, João Pessoa, PB, Brasil. Email:
keka_lm@hotmail.com
2
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Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que procedeu-se as seguintes etapas:
seleção do tema e das palavras-chave; definição das bases de dados para busca;
estabelecimento dos critérios para seleção da amostra; identificação do panorama geral do
resultado da busca; e discussão dos resultados. O estudo foi realizado por meio de consulta
em base de dados da SCIELO, MEDLINE e BVS. A busca na base de dados foi realizada
durante os meses de setembro a outubro de 2012, considerando, inicialmente, palavras-chave:
neoplasia de mama; qualidade de vida; resultado do tratamento; diagnóstico de câncer de
mama, mastectomia. A seguir foram capturados 40 artigos dos quais foram excluídas as
repetições assim como as palavras-chave que mostraram resultado nulo. Por fim, foram
definidos os trabalhos selecionados, sendo em número de 15 artigos, e assim, procedeu-se a
captura dos textos completos, os quais foram analisados um a um, acerca do impacto na
qualidade de vida das mulheres com câncer de mama. Discussão: Segundo dados do Instituto
Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é a primeira causa de mortes em mulheres no
Brasil. Dessa forma, esta patologia é considerada, assim como os outros tumores malignos,
como uma doença fatal e está inicialmente relacionada ao medo da morte. Entretanto, com o
surgimento de técnicas de diagnóstico precoce associadas aos avanços no tratamento do
câncer de mama, ocorreu um aumento significativo na sobrevida dessas pacientes. Com isso,
uma doença considerada antes como fatal assumiu características de doença crônica trazendo
novos problemas que afetam a qualidade de vida dessas mulheres. Qualidade de vida é
definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como "a percepção do indivíduo de sua
posição na vida, no contexto da cultura, sistema de valores nos quais ele vive em relação aos
seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações". Acredita-se que o câncer de mama
tenha repercussões nos mais variados níveis: psicológico, físico, familiar e social. O
diagnóstico deste câncer pode ser feito com o autoexame das mamas, exame físico ou pela
mamografia. Durante o período de diagnóstico, as reações e sentimentos dessa mulher são
variáveis, na espera pelo resultado do exame predominam sentimento de ansiedade, angústia,
desamparo podendo ainda surgir pensamentos de pânico e medo da morte. Outros
sentimentos se manifestam quando há dificuldade no acesso aos serviços de saúde, a mulher
percebe-se dependente e impotente frente a estes serviços. Este momento pode ser traumático,
principalmente quando prolongado ou ainda quando se confirma a presença do câncer. Na
confirmação do diagnóstico surge à incerteza sobre o futuro, essa realidade faz a paciente e
seus familiares assumirem papéis que não foram escolhidos e sim impostos pela fatalidade do
adoecimento, interrompendo seus planos, sendo necessárias adaptações às mudanças
ocorridas. Diversas pesquisas relatam que ansiedade e a depressão estão entre os sintomas
mais frequentes após o diagnóstico. Ramirez6 verificou que 20% - 30% das pacientes
apresentam ansiedade ou depressão e que estes sintomas podem persistir por todo o
tratamento. Para Simpson4; o suporte da família e dos médicos está diretamente relacionado à
redução da ansiedade e depressão nessas mulheres. No artigo de Venâncio5 há ainda a
necessidade do papel do psicólogo que atua junto à família, buscando reforçar os vínculos
entre a família e o paciente, e permite que a mulher expresse seus sentimentos o que colabora
para a diminuição de suas angústias. Atualmente, o tratamento do câncer de mama pode ser
feito de diferentes formas. Podem ser locais, como a radioterapia e a cirurgia (radical ou
conservadora) ou sistêmicos, como a quimioterapia e a terapia hormonal. O impacto do
tratamento na qualidade de vida difere de acordo com idade, estado civil e tipo de tratamento.
O estudo de Bergamasco3; relatou que os piores índices de qualidade de vida estão entre as
mulheres submetidas à mastectomia ou quimioterapia, casadas e jovens. As mulheres
submetidas à mastectomia quando comparadas àquelas submetidas à cirurgia conservadora da
mama apresentam pior qualidade de vida. A mastectomia, por ser uma terapia agressiva,
compromete a integridade corporal e à satisfação da paciente com o seu corpo, abalando,
desta forma, sua imagem corporal. A imagem corporal não corresponde apenas a aparência
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física, ela abrange a integridade corporal - é necessário uma percepção do corpo intacto,
completo, com sua total funcionalidade. A mama é um órgão do sistema reprodutor, sendo,
portanto, um símbolo da sexualidade, logo, a lesão deste órgão ou qualquer ameaça a ele leva
a uma redução na autoestima, compromete sua imagem corporal e leva a sentimentos de
inferioridade e principalmente de rejeição. Segundo Anllo1, a redução da autoconfiança e o
abalo a autoestima atrapalham a relação conjugal e sua própria aceitação à frente sexualidade.
Entretanto, na maioria dos casos o casal consegue se adaptar bem as novas condições e o
relacionamento se fortalece, principalmente quanto à comunicação e intimidade. Apenas uma
minoria apresenta disfunções sexuais significativas com o parceiro; nestes casos predominam
casamentos que já estavam comprometidos anteriormente. Mulheres mais velhas sentem
menos o impacto da doença do que mulheres mais jovens, justamente pelo fato das mulheres
jovens estarem ainda mais presas a imagem corporal e estarem no início da construção de um
relacionamento estável. Mulheres submetidas à terapia sistêmica, como quimioterapia,
apresentam alteração na qualidade de vida global, saúde geral, função física e social.
Considerações Finais: Os resultados desta revisão bibliográfica nos fazem compreender que
o diagnóstico de câncer de mama, devido à velocidade das mudanças que devem ocorrer no
período que se segue imediatamente após a notícia (exames, cirurgias e tratamentos) causa um
grande impacto na vida da mulher, alterando sua relação com a família e os ambientes nos
quais vivem; este fato necessita de maior atenção por parte das pessoas e instituições que
assistem a mulher. O período em que ocorre a cirurgia e tratamento com quimioterápicos
provocam transformações que acarretam um longo período de assimilação e aceitação, de
modo geral, existe grande influência do tratamento para câncer de mama na vida dessas
mulheres. O avanço tecnológico, no âmbito das ciências médicas, tem proporcionado um
grande otimismo no tratamento das doenças oncológicas e no aumento da taxa de
sobrevivência dos pacientes, assim como de perspectiva de vida, daí que seja necessário
avaliar a qualidade de vida, enquanto importante indicador do bem-estar. Observa-se que a
mastectomia apresenta relação negativa com a qualidade de vida, bem como a quimioterapia.
Este estudo vem reafirmar a necessidade da informação sobre as consequências dos
tratamentos para câncer, orientação sobre a nova condição, além de suporte psicológico
durante todo o tratamento. Como vimos pudemos constatar há uma preponderância maior de
alterações do humor, da autoestima, existe o surgimento de ansiedade, angústia, desamparo e
até pânico. Assim, podemos concluir, com base na literatura analisada, que há uma
dificuldade conceitual da expressão qualidade de vida e não há consenso sobre qual
instrumento a ser utilizado ou qual o melhor momento para se avaliar a qualidade de vida.
Aliado a isso, não foi encontrado na literatura nenhum instrumento adaptado culturalmente
para a população brasileira, gerando dificuldades no uso deste indicador de qualidade de vida
na prática clínica. A busca, na melhora da assistência a essas mulheres, pelos profissionais de
saúde, deve ser ponto central no programa de tratamento.
DESCRITORES: câncer de mama, qualidade de vida, impacto psicológico

REFERÊNCIAS:
ANLLO, L.M. - Sexual life after breast cancer. Journal of Sex & Marital Therapy 26: 241248, 2000.
BERGAMASCO R.B.; ANGELO M.; O sofrimento de descobrir-se com câncer de mama:
como o diagnóstico é experienciado pela mulher. Rev Bras Cancerol. 2001;47(3):277-82.
BURGUESS, C.; CORNELIUS, V.; LOVE, S.; GRAHAM, J.; RICHARDS, M.;

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

183

ENGEL, J.; KERR, J.; SCHLESINGER-RAAB, A.; SAUER, H.; HÖLZEL, D. - Quality of
life following breast-conserving therapy or mastectomy: results of a 5-year prospective study.
The Breast Journal 10 (3): 223-231, 2004.
INCA. Estimativa INCA 2005: Incidência de Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto
Nacional de Câncer, 2004.
MENDONÇA, G.A.S.; SILVA, A.M.; CAULA, W.M. - Características tumorais e sobrevida
de cinco anos em pacientes com câncer de mama admitidas no Instituto Nacional do Câncer,
Rio de Janeiro, Brasil. Cad saúde Pública Rio de Janeiro 20 (5): 1232-1239, 2004.
MINAYO, M.C.S.; HARTZ Z.M.A.; BUSS P.M. Qualidade de vida e saúde: um debate
necessário. Ciência Saúde Coletiva. 2000;5:7-18
MOSCONI P., COLOZZA M., De Laurentiis M, De Placido S, Maltoni M. Survival, quality
of life and breast cancer. Ann Oncol. 2001;12 Suppl 3:S15-9
RAMIREZ, A. - Depression and anxiety in women with early breast cancer: five year
observational cohort study. BMJ 330: 702, 2005.
SALES C.A., PAIVA L., SCANDIUZZI D., ANJOS A.C.; Qualidade de vida de mulheres
tratadas de câncer de mama: funcionamento social. Rev Bras Cancerol. 2001;47(3):263-72.
SANDGREN A.K.; MULLENS A.B.; ERICKSON S.C.; ROMANEK K.M.; MCCAUL K.D.;
Confidant and breast cancer patient reports of quality of life. Qual Life Res. 2004;13:155-60.
SIMPSON E, CALSON L, BECK C, Patten S. Effects of a brief intervention on social
support and psychiatric morbidity in breast cancer patients. Psycho-Oncology 2002;11:28294.
THULER L.C.; Considerações sobre a prevenção do câncer de mama feminino. Rev Bras
Cancerol. 2003;49(4):227-38.
VACEK P.M.; WINSTEAD-FRY P.; ROGER H.; WALKER S.; HOOPER G.J.; Factors
influencing quality of life in breast cancer survivors.Qual Life Res. 2003;12:527-37.
VENÂNCIO JL; Importância da atuação do psicólogo no tratamento de mulheres com câncer
de mama. Revista Brasileira de Cancerologia 2004; 50(1): 55-63.

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

184

O PROJETO DE EXTENSÃO SAÚDE DO IDOSO:
O CICLO DE UMA EXPERIÊNCIA
Carlos Henrique Martinez Vaz1
Willian Fernandes Luna²
José de Anchieta Bezerra de Melo³
Introdução:O Brasil vem acompanhando uma importante transição demográfica do quesito
etário. Segundo a OMS, até 2025, ele será o sexto país do mundo em número de idosos.
Ainda é grande a desinformação sobre a saúde do idoso e as particularidades e desaﬁos do
envelhecimento populacional para a saúde pública em nosso contexto social.Tal crescimento é
resultado das altas taxas de natalidade observadas no passado recente e da continuação da
redução da mortalidade nas idades avançadas. No entanto, a certeza do crescimento desse
segmento populacional está sendo acompanhado pela incerteza de cuidados que
experimentarão os longevos. Embora a legislação brasileira estabeleça que o cuidado dos
membros dependentes deva ser responsabilidade das famílias, este se torna cada vez mais
escasso, em função da redução da fecundidade, das mudanças na nupcialidade e da crescente
participação da mulher – tradicional cuidadora – no mercado de trabalho. Isto passa a requerer
que o Estado e o mercado privado dividam com a família as responsabilidades no cuidado
com a população idosa. Diante desse contexto, uma das alternativas de cuidados nãofamiliares existentes corresponde às instituições de longa permanência para idosos (ILPIs),
sejam públicas ou privadas. No Brasil, não há consenso sobre o que seja uma ILPI. Sua
origem está ligada aos asilos, inicialmente dirigidos à população carente que necessitava de
abrigo, frutos da caridade cristã diante da ausência de políticas públicas. Inserido nesse
contexto de envelhecimento, surgiu o Projeto de Extensão Saúde do Idoso (PESI) na
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba com o objetivo de realizar ações e produção de
conhecimentos relacionados ao envelhecimento, na busca de compreender as especificidades
da saúde do idoso, sua relação com a família e a comunidade, além de promover o
intercâmbio de saberes entre a academia e a sociedade. O PESI atuou com uma Instituição de
Longa Permanência para Pessoas Idosas, da cidade de Cabedelo, nomeada de Lar da AMEM
(Associação Metropolitana de Erradicação da Mendicância), sendo iniciadas suas atividades
no mês de março de 2011 e concluídas no mês de fevereiro de 2013. Esse trabalho tem como
objetivo relatar a experiência e as atividades desenvolvidas durante o seu primeiro ciclo de
desenvolvimento.Metodologia: Este relato de experiência foi elaborado pelo coordenador
geral discente e pelos professores coordenadores do PESI. Partiu-se dos referenciais teóricos
utilizados durante o desenvolvimento deste Projeto de Extensão, bem como de seus relatórios
anuais, registros individuais de visitas, atas de reuniões e listas de frequência.Descrição da
Acadêmico do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. e-mail:
carloshvaz@hotmail.com
²Médico de Família e Comunidade. Professor da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. e-mail:
willianluna@gmail.com
³Sociólogo. Mestre em Sociologia. Professor da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. e-mail:
anchietapb@yahoo.com.br
1

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

185

Experiência:Há quase três anos, um grupo de estudantes do então segundo período,
orientados por dois docentes, um médico e um sociólogo, iniciaram reuniões semanais após o
horário letivo, a fim de estudar quais eram os objetivos da Extensão Universitária e com a
meta final de criar um Projeto de Extensão. No grupo, buscou-se a extensão compreendida
como um processo dialógico, educativo, cultural e científico, havendo troca entre o
conhecimento acadêmico e as vivências populares. O segundo passo, foi a escolhe sobre o
grupo a ser trabalhado, bem como o local onde seria trabalhado, sendo realizados encontros e
estudos para esta decisão. A opção foi pela temática da saúde do idoso e o local, o Lar de
Idosos da AMEM. A escolha deste espaço para as atividades ocorreu porque parte dos
estudantes interessados em participar do Projeto de Extensão haviam desenvolvido uma ação
pontual no local, em atividade da grade curricular, o que foi fator bastante motivador. Somado
a esta experiência anterior, outras características, como uma população condizente com a
proposta da extensão e o acesso a instituição foram decisivos para o grupo.As normas e
diretrizes do PESI foram construídas pelo grupo fundador no primeiro semestre de
funcionamento, após aprovação da coordenação do curso e diretoria acadêmica, consolidando
o Regimento Interno do PESI. Esse foi aprovado por todos os membros em Assembleia Geral
após construção em Oficina e seguiu as normas do Regulamento de Extensão da FCM-PB. A
possibilidade de compartilhar a gestão entre estudantes e professores possibilita o
desenvolvimento de outras habilidades, coma as administrativas, de planejamento, avaliação,
todas inerentes aos espaços de gestão. Assim, toda a gestão do PESI durante o período de
funcionamento esteve com a sua diretoria, composta por discentes e docentes. Os dois
docentes foram os coordenadores do projeto, ambos professores do curso de medicina da
FCM-PB. Os discentes foram eleitos através de voto secreto em Assembleia Geral, compondo
os as cinco coordenações previstas no Regimento Interno: geral; administrativa; ensino e
pesquisa; finanças e patrimônio; comunicação e eventos. Essa diretoria permaneceu durante
todo o desenvolvimento das atividades, reunindo-se semanalmente no primeiro ano do projeto
e a cada quinze dias no segundo ano.As visitas aos idosos asilados no Lar da AMEM eras
realizadasnos horários em que os estudantes não possuíam atividades nas dependências da
faculdade, com a frequência de uma vez a cada quinze dias. Construía-se uma escala a cada
mês durante os encontros semanais do grupo na faculdade, quando cada estudante fornecia
seus horários disponíveis, objetivando a criação de vínculo através de diálogos e outras
formas interativas entre idosos e participantes. Foram realizadas 43 visitas no total, sendo
quinze visitas no ano de 2011, vinte visitas no ano de 2012 e oito em 2013, com 32 idosos
visitados. Todos os encontros com os idosos eram seguidos de Encontros Teórico-Reflexivos,
na busca do aprendizado significativo, de acordo com as necessidades vivenciadas. Estes
encontros se realizavam semanalmente nas dependências da FCM/PB, com participação dos
estudantes envolvidos, professores coordenadores, bem como convidados ocasionalmente,
sempre às quintas-feiras, às 17 e tendo em torno de três horas de duração.Tivemos um total de
52 encontros teórico-reflexivos desde o início da construção do PESI.Os conteúdos teóricos
se compunham de diversos referenciais da área da Saúde e da Sociologia, buscando colaborar
para a consolidação de um olhar amplo sobre o idoso, mobilizando conhecimentos e a
capacidade criativa na construção da cidadania e transformação da realidade, entre eles, o
textoVelhice e Sociedade, que busca apresentar uma contribuição demográfica para o
entendimento do processo de envelhecimento da população brasileira; o Manicômios, prisões
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e conventos, que trouxe uma grande contribuição conceitual ao Projeto, permitindo uma
melhor análise sociológica das instituições totais; o texto Reparando a falta: dinâmica de
gênero em perspectiva geracional nos trouxe uma pertinente discussão sobre como tratar a
relação idade/velhice neste momento histórico de grandes conquistas tecnológicas que
transformam e reformam corpos;usamos também o Caderno de Atenção Básica:
Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa que nos disponibilizou instrumentos e promoveu
discussões atualizadas no sentido de auxiliar a adoção de condutas mais apropriadas às
demandas dessa população; o texto Extensão Universitária: Bases Ontológicas também foi
essencial desde o início do PESI, nos proporcionando melhor entendimento do papel da
extensão universitária para a sociedade; por fim, o texto Educação Popular, um jeito especial
de conduzir o processo educativo no setor saúde nos aproximou ainda mais do Movimento da
Educação Popular e nos permitiu a discussão e construção de atividades de extensão com base
no diálogo com troca de saberes e aprendizado mútuo.Além dos textos, os filmes também
funcionaram como ampliadores dos olhares, possibilitando a integração com as sensibilidades
da arte. Os principais foram Azul, um curta metragem de Eric Laurence, baseado no
conto “Uma Doce Maneira de Ir Morrendo”, de Luzilá Gonçalves, quanto tivemos a presença
da atriz principal do filme; O documentário 69 - Praça da Luz, de Carolina Markowicz e
Joana Galvão, que possibilitou a discussão sobre a sexualidade na velhice; filme O Som do
Tempo, de Petrus Cariry, trazendo questões contemplativas do envelhecimento rural e urbano;
O filme francês Minhas Tardes com Margeritte, de Louis Becker, tratando dos encontros
intergeracionais e da sensibilidade do diálogo e o curta metragem Dona Cristina perdeu a
memória, de Ana Luiza Azevedo, com abordagem da memória e da demência. Quanto aos
estudantes participantes, vinte ingressaram neste projeto de extensão. Todos estudantes de
medicina, estando em períodos diversos do curso. Dez na primeira turma, que fundaram o
Projeto através de toda a sua elaboração compartilhada com os professores. E outros dez, que
entraram através do processo seletivo realizado em outubro de 2011. Deste total, 19
participaram ativamente dos espaços do PESI e foram certificados. Uma estudante
permaneceu menos de seis meses e necessitou sair devido a dificuldades em conciliar com as
outras atividades acadêmicas. Dois estudantes saíram depois de seis meses de participação.
Todos os outros 17 permaneceram até o fim das atividades em fevereiro de 2013. Após este
período, tiveram mais um mês para apresentar o relatório final de suas participações, contendo
a identificação do estudante, período de participação, número de visitas realizadas, idosos
visitados, reflexões sobre as vivências, pontos positivos, pontos de fragilidade e conclusões.
Desde o início, foram produzidos sete trabalhos científicos, apresentados em eventos
nacionais, regionais e locais, todos ligados à educação médica. A produção de relatos de
experiência favorece a reflexão e a avaliação sobre a prática desenvolvida, favorecendo o
aprofundamento teórico e a identificação de lacunas de aprendizagem. Dessa forma, a
integração da extensão com a pesquisa e o ensino foram realizadas de forma permanente.
Além dos eventos científicos, houve divulgação de atividades do PESI por duas vezes em
reportagens televisivas, uma vez em jornal impresso e algumas vezes no site da instituição.
Também foi construído um registro de imagens das visitas ao Lar da AMEM e reuniões do
grupo nas dependências da faculdade.Considerações Finais: O fato do PESI ter sido pioneiro
como projeto de extensão no curso de medicina da FCM possibilitou desvendar os caminhos
deste tipo de atividade, trazendo angústias, incertezas, mas também estimulando o grupo a ter

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

187

criatividade, ousar e a aprender com o medo do desconhecido. No cotidiano do PESI, a
integração entre os conhecimentos de saúde e da sociologia proporcionou uma permanente
troca de saberes, com possibilidade de ampliação da visão integrada da realidade social. A
partir da vivência de construção do PESI, o grupo de estudantes e professores tem percebeu as
várias dificuldades para a consolidação de um trabalho de extensão, já que há pouca
compreensão dos estudantes sobre este tipo de atividade, bem como das instituições, que
buscam muito um caráter assistencialista. No entanto, a partir dos estudos teóricos e da
relação com a prática, a extensão abre possibilidades de troca de saberes e busca constante por
avaliação do processo.Esta articulação entre a academia e instituições da sociedade civil
possibilita transformações mútuas, gerando promoção da saúde e melhoria da qualidade de
vida dos idosos. Desta forma, a extensão universitária favorece ao estudante maior autonomia
na construção do seu conhecimento e melhor compreensão sobre seu papel na sociedade. As
discussões teóricas e suas relações com as histórias de vida dos idosos asilados têm
propiciado aos acadêmicos diferentes interpretações e entendimentos sobre a complexidade da
saúde, criando novas formas de promover educação em saúde, além de proporcionar um
contato consciente, crítico, transformador e humanizador.A avaliação continuada do processo
proporcionou fazer alterações ao longo do tempo de acordo com as necessidades do grupo,
trazendo novos caminhos a serem trilhados na caminhada da extensão deste grupo de alunos e
professores. Decidir pelo encerramento deste ciclo trouxe novamente angústias e incômodos,
mas foi importante para a conclusões de um ciclo e para possibilitar que os seus participantes
pudessem fazer outras escolhas e se dedicar a outros projetos. Desta forma, a experiência com
o PESI solidificada a compreensão do papel fundamental da Extensão Universitária na
formação de um profissional comprometido com as necessidades reais da população, além de
despertar para nossos deveres de cidadãos comprometidos na sociedade e trazendo o diálogo
como estratégia fundamental na construção dos saberes.
Descritores: idoso; extensão comunitária; envelhecimento
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PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL
ASSOCIADOS À OBESIDADE NA INFÂNCIA
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Jesany Maria Emiliano Melo5
André Macêdo Luna6

Introdução: Ao longo dos anos, o Brasil vem enfrentando drásticas mudanças no seu perfil
epidemiológico, em especial no padrão de morbimortalidade. Esse fato deve-se tanto à
mudança de hábitos de vida, quanto à evolução da medicina, que favoreceu a redução de
doenças infecto-parasitárias e o aumento das doenças crônico-degenerativas, principalmente
as cardiovasculares1. Dentre as doenças cardiovasculares, destaca-se a hipertensão arterial,
sendo esta, um dos grandes agravantes da saúde pública2. Vale ressaltar, que é uma das
patologias mais discutidas no adulto, porém estudos demonstram que ao longo dos anos vem
crescendo o número de crianças com essa morbidade, que se caracteriza pela elevação
sustentada da pressão arterial acima do limite de normalidade. Nesse sentido, diversas
pesquisas afirmam que, a hipertensão arterial possui sua origem na infância, dentre elas
temos o clássico Bogalusa Heart Study3. Caracterizando-se como o estudo mais detalhado e
longo (1972 a 2005) de uma população de crianças, cujo objetivo era compreender a história
natural da doença arterial coronariana e da hipertensão arterial sistêmica, evidenciando que
ambas tem raízes na infância estando relacionadas diretamente com fatores genéticos e
ambientais, além disso, constataram que os fatores de risco na infância são diferentes dos
fatores que atuam nos adultos3.Estudos feitos por Salgado &Carvalhaes4 fornecem indícios
consistentes de que a hipertensão arterial sistêmica do adulto começa na infância. Dessa
forma, quanto mais cedo forem identificados os fatores de risco e diagnosticadas as
alterações pressóricas, comorbidades e complicações podem ser evitadas 5. No Brasil ainda
são escassos os dados epidemiológicos sobre a prevalência dessa morbidade em crianças,
tornando-se importante o aumento da produção científica sobre a temática em questão e um
maior investimento em pesquisas nessa área. Portanto, evidencia-se a importância deste
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trabalho que tem por objetivo descrever o panorama da produção científica referente à
hipertensão arterial primaria na infância, com ênfase na prevalência e nos fatores de risco em
crianças em idade escolar, a partir de uma revisão integrativa, no período 2004 a 2011, visto
que, os estudos sobre esta temática são pouco esclarecidos e incipientes. Metodologia: No
presente estudo foi feita uma revisão integrativa da literatura produzida no período de 2004 a
2011 a respeito do tema, através de uma pesquisa descritiva quantitativa. As revisões
integrativas congregam de forma sistemática resultados de pesquisas sobre um determinado
assunto, propiciando ao leitor a aquisição do conhecimento preexistente sobre a questão
abordada. A análise descritiva quantitativa, não apenas se limita a descrever as características
da população ou fenômeno pesquisado, mas sua análise através de métodos matemáticos e
estatísticos ou computacionais possibilitando uma visão objetiva do assunto abordado. Para
tal, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Scielo, e Lilacs. E um periódico que possui
um fator de impacto significativo, denominado “Pedriatrics”.Os descritores utilizados foram
consultados no início do estudo pelos pesquisadores na base de dados dos Descritores em
Ciência da Saúde (DeCS), através do site: http://decs.bvs.br/. Sendo estabelecidos os
seguintes em português: “Hipertensão”, “Obesidade”, “Pressão arterial”. Em inglês “Blood
Pressure”, “Hypertension”, “Obesity”. Após o cruzamento entre os descritores, realizou-se a
leitura e a análise dos 3365 resumos. Essa estratégia de busca bibliográfica resultou em
dezessete referências para compor o atual artigo, visto que os demais foram excluídos pelos
motivos a seguir: 1) não estavam enquadrados na delimitação do ano de publicação 20042011; 2) eram revisões bibliográficas; 3) estudos repetidos em diferentes bases de dados; 4)
relacionados à hipertensão pulmonar; 5) relacionado à hipertensão arterial secundária. Todos
os artigos selecionados foram obtidos na integra, após uma leitura completa foi realizada uma
nova análise segundo os critérios de inclusão a seguir: tipo de desenho de estudo (coorte,
caso-controle e transversal); idioma (português, inglês e espanhol); publicados entre 2004 a
2011; a população da amostra eram crianças em idade escolar. Resultando em doze artigos
selecionados, os cinco foram excluídos por não esclarecerem em que tipo de estudo se
enquadrava. Análise e Discussão dos Resultados: Resultando em doze artigos selecionados,
os cinco foram excluídos por não esclarecerem em que tipo de estudo se enquadrava.A busca
bibliográfica inicial resultou em 3365 (3201 PEDIATRICS + 17 SCIELO + 147 LILACS)
referências, sendo reduzidos ao final da pesquisa para doze artigos. Dos doze estudos, quatro
foram realizados no Brasil, quatro nos Estados Unidos, um no México, um na Alemanha, um
no Canadá e um no Irã. Diante disso, 33,33% eram brasileiros e 60,67% estrangeiros. No que
diz respeito aos principais resultados foram feitas associações entre a prevalência de
hipertensão arterial primária ou elevação da pressão arterial com os fatores de risco: sexo;
idade; etnia; história familiar de nefrites e HAS; presença de sobrepeso e obesidade; tipo de
escola (privada ou pública). Os artigos apresentaram as seguintes associações: sexo 25%,
idade 25%, tipo de escola 8,3%, etnia 16,67%, sobrepeso e obesidade 91,6%, história familiar
de nefrites 0%.Em relação ao ano de publicação verificou-se uma produção cientifica mais
ampla no ano de 2006 (25%), seguido por 2009 (16,7%), 2004 (16,7%), 2005 (16,7%), 2008
(8,3%), 2010 (8,3%) e 2011 (8,3%). Entretanto, em 2007 não detectamos pesquisas
relacionada à temática abordada. Sendo assim, observou-se que entre as diversas pesquisas
analisadas ocorreram associações positivas com diferentes fatores de risco como idade, tipo
de escola, etnia, sobrepeso e obesidade, porém, não existem ainda fatores de risco préestabelecidos para hipertensão infantil como ocorre nos adultos. Além disso, 91,6% dos
artigos selecionados para o estudo apontaram a prevalência do sobrepeso e obesidade como
um fator intimamente ligado ao aumento da pressão arterial e a predisposição de hipertensão
infantil. Vale ressaltar, que a obesidade é uma doença crônica, de grande relevância social,
sendo resultante das influencias dos fatores ambientais e da predisposição genética individual
para o ganho de peso6. No Brasil, a obesidade infantil vem crescendo significativamente
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desde a década de 70. O IBGE tem mostrado através de suas pesquisas o aumento na
prevalência de excesso de peso em ambos os sexos, nos meninos é moderada em 1974-1975
(10,9%), aumenta para 15,0% em 1989 e alcança 34,8% em 2008-2009. E nas meninas:
8,6%, 11,9% e 32,0%, respectivamente7. Embora os dados brasileiros com relação à
obesidade infantil sejam limitados1, ao Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição
(INAN) aponta que a obesidade infantil no Brasil atinge 16% das crianças 8. A Organização
Mundial de Saúde atualmente considera a obesidade infantil uma moléstia epidêmica
mundialmente9. A inserção na dieta de alimentos ricos em gorduras e açucares, pobres em
proteínas, vitaminas e minerais é reconhecida como a principal causa para este acontecimento
10,11
. Isso tem se associado sinergicamente a diminuição nos níveis de atividade física infantil
com alteração dos meios de transporte, urbanização, e avanços tecnológicos colaborando para
o sedentarismo2. Gerando uma disparidade entre quantidade de calorias ingerida e gasta pelas
crianças9. No adulto, devido a forte associação evidenciada entre obesidade e doenças
cardiovasculares criou-se o termo “síndrome metabólica” para agrupar os indivíduos com
maior número de fatores de risco para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares o que
facilitou a tomada de atitudes preventivas,12,13. Infelizmente, para crianças ainda não se tem
critérios plenamente estabelecidos, o que dificulta as ações de prevenção. Considerações
Finais: Ao revisarmos os artigos sobre hipertensão infantil identificamos que, apesar da forte
evidência encontrada da influência direta da obesidade ainda existem limitações para associar
os fatores de risco à prevalência da HAS infantil, devido ao deficit da produção científica
associado à ausência de um consenso na caracterização dos fatores de risco para essa
patologia em crianças. Desta forma, entendemos ser necessária a realização de novas
pesquisas epidemiológicas multicêntricas, bem como, a promoção de políticas públicas, para
que possam ser propostas e efetivadas intervenções no sentido da diminuição do impacto da
hipertensão arterial nas futuras gerações de adultos.
Descritores: Obesidade; Pressão Arterial; Criança.
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PRINCIPAI STRANSTORNOS QUE AFETAM A QUALIDADE DEVIDA
DOS ESTUDANTESDE MEDICINA
Tereziana de Sá Brandão1
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INTRODUÇÃO: A saúde, um bem importante, prezado e procurado por todos, foco de
estudo e interesse dos profissionais médicos e estudantes de Medicina, nãos e restringe à
ausência de doença, ela tem um sentido muito mais amplo, que envolve qualidade de vida,
bem estar e equilíbrio. A qualidade devida, que abrange os aspectos relativos à saúde,
segundo a Organização Mundial de Saúde, reflete a percepção dos indivíduos de que suas
necessidades estão sendo satisfeitas ou, ainda, que lhes estão sendo negadas oportunidades
de alcançar a felicidade e a auto realização, independente de seu estado de saúde físico ou
das condições sociais e econômicas. Entretanto, fatores como estresse, ansiedade ou
depressão podem afetar diretamente a qualidade devida das pessoas, especialmente de
estudantes de Medicina, visto que esses estão constantemente expostos a agressões, em
decorrência dos fatores estressores presentes em suas rotinas, sobre os quais podem os
destacar: aumento de responsabilidade, competitividade, pressão familiar, tarefas
acadêmicas, pouco tempo para si próprio e para as relações interpessoais, dificuldades
financeiras e, principalmente, a escolha profissional. Os transtornos mentais são a principal
causa de incapacidade no Brasil e responsáveis pelo comprometimento da queda da
qualidade de vida(QV) no país. No Brasil, pelo menos 30% da população foi acometida por
estresse causado por pressões externas, sendo os alunos de Medicina mais propensos a
desenvolver esses sintomas, devido a maior responsabilidade que lhes são atribuídas. A
partir disso, é importante destacar a relevância do estudo da qualidade de vida de estudantes
de Medicina, afim de conhecer os tipos de transtornos a que estão susceptíveis, visto que
é elevado o número de estudantes de Medicina com graus diferentes de estresse e
comprometimento da qualidade devida, ressaltando a importância da abordagem desses
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índices para que acadêmicos tenham o conhecimento da prevalência dessas afecções, a fim
de buscar medidas preventivas, capazes de permitir a formação de profissionais
emocionalmente equilibrados. Essa revisão se propõe adescrever os principais transtornos
que acometem o estudante de Medicina durante a graduação, buscando compreender de que
forma eles interferem na qualidade de vida. METODOLOGIA: Foi realizado um
levantamento bibliográfico de periódicos na base de dados SCIELO, LILACS, BIREME e
MEDLINE daspublicaçõesdosúltimos10anos. Utilizaram-se as palavras-chave: qualidade de
vida, estresse e estudante de medicina. Os artigos escolhidos são relacionados com o tema
do trabalho cujos objetivos já foram descritos. DESENVOLVIMENTO: Na área da saúde,
o conceito de qualidade de vida (QV) está relacionado à saúde física, psíquica e mental do
indivíduo na presença de uma doença, de um tratamento ou de um trauma. Ao mesmo
tempo, avaliara QV é bastante complexo, pois essa análise envolve a observação de aspectos
subjetivos, tais como bem-estar, saúde, felicidade, amor, prazer e realização pessoal além de
medidas objetivas de necessidades básicas, econômicas e sociais influencia das pela
sociedade (Diaset.al; Pereiraet.al). Desde o início do curso, os acadêmicos de Medicina
estão susceptíveis a estresse e pressões próprias do processo de formação, as quais podem
levar ao adoecimento psíquico. Comparado a outras formações universitárias, esses
estudantes estariam predispostos a desenvolver transtornos mentais (transtorno depressivo),
justificado pelas características individuais de personalidade, exposição prolongada a
agentes estressores e dificuldades no processo de ensino- aprendizagem. No artigo de Zonta
et. al., os fatores estressantes vivenciados pelos acadêmicos, somado à falta de tempo para
atividades sociais contribuem para o aparecimento de sintomas depressivos nos estudantes
de Medicina. É notada também a alta prevalência de abusos que possam agravar o estresse
dos alunos, além da alta prevalência de suicídios, depressão, uso de drogas, distúrbios
conjugais e disfunções profissionais. Na pesquisa de Schmidtet.al., ficou demonstrado que
os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade no Brasil e responsáveis pelo
comprometimento da queda da QV no país, onde 18% dos brasileiros referiam diagnóstico
de depressão (Schmidtet.al). Diaset.al., através da sua pesquisa com100alunosemSão Paulo
analisou se os estudantes de Medicina se preocupavam com a própria qualidade de vida
(dentro do domínio físico, psicológico, relações sociais e ambientais)através da aplicação de
questionário proposto pela OMS (WHOQOL-bref),tendo apresentado como resultado o fato
de a maioria dos estudantes se considerarem com boa ou muito boa qualidade de
vida,alémde74%se auto avaliarem satisfeitos com a saúde. No entanto, no que concerne a
relações sociais, os resultados não são tão positivos. Além disso,25% não se encontram
plenamente satisfeitos com sua saúde, ainda que a amostra seja composta por jovens de
elevado poder aquisitivo.Stramariet.al. observou uma relação entre tabagismo, uso regular
de bebidas alcoólicas, de antidepressivos e/ou ansiolíticos entre os estudantes de
Medicina. Costa e colaborador e realizaram um estudo transversal em Sergipe com
acadêmicos de Medicina e observaram uma elevada prevalência (maiorque40%) de
sintomas depressivos entre os jovens, com mais da metade afirmando estar tenso, o que
corrobora com outros estudos. Entretanto, a maioria está satisfeito com a escolha do curso e
grand eparte da amostra (80%) afirma que o curso é fonte de prazer. Fiorottiet.al. mostrou
que 37% da amostra apresentam-se como casos “suspeitos” de transtornos mentais comuns,
assim como outros trabalhos ratificam. Dentre os transtornos psiquiátricos menores
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observados pelo autor, destacam-se o esquecimento, dificuldade de concentração e tomada
de decisões, insônia, irritabilidade, fadiga e algumas queixas somáticas(cefaléia, a falta de
apetite,tremores e má digestão). Os estudos de Parkerson et al. eBall et al. demonstram
incremento da insatisfação em vários aspectos da vida em estudantes do primeiro ano do
curso médico, incluindo aumento de sintomas depressivos.Além disso, outros estudos
avaliaram a presença de sintomas de exaustão(burnout) entre estudantes de Medicina,
sugerindo também alta prevalência de estresse e ansiedade neste grupo, com alterações
psicológicas maiores que na população geral(Willcocket.al. e Dyrbyeet.al.).Há muitos
fatores no curso d e Medicina que geram te são no acadêmico e acabam provocando
distúrbios de comportamento e desgaste físico capazes de comprometer profundamente a
sua estabilidade psíquica e integridade física.Dentre esses principais pontos o artigo
“Atitudes frente a fontes de tensão do curso médico: um estudo exploratório com alunos do
segundo e do sexto ano” relata o convívio com o sofrimento humano, a experiência coma
morte, a carga horária extenuante a falta de lazer, a prova de residência, a prepotência dos
professores, os plantões cansativos como os principais desencadeadores de tal realidade.
Nas entrevistas realizadas esses fatores foram identificados como fortes contraventores à
adaptação dos estudantes ao curso. A avaliação desse panorama é também complementada
por um importante estudo realizado em Recife com os alunos do primeiro e do sexto anos
do curso na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Universidade Estadual de
Pernambuco (UPE)e na Escola Pernambucana de Medicina(EPM).As entrevistas indicaram
que os acadêmicos do primeiro ano consideram ter uma melhor qualidade de vida enquanto
os do último ano apresentam-se muito mais imersos nesses fatores estressantes que já foram
citados e que culminam, não raras vezes, com certo grau de comprometimento psicológico
e depressão. Tal estudo revela também que o comprometimento da saúde física como passar
do tempo e a queda da vitalidade devido à grande pressão que sofrem com o evoluir do
curso contribuem para a insatisfação com a qualidade de vida que apresentam ao final desse
período. Avaliando agora outra vertente do que constituía vida desses estudantes, pesquisas
revelam que o Beber Pesado Episódico está associada, com freqüência, a acidentes
gravíssimos, mortes violentas, perda temporária de reflexos, sexo sem proteção entre outros
fatores que fazem desse contexto um problema de saúde pública. Tais estudos enfocam os
estudantes de Medicina por revelarem que esse tipo de comportamento além de
comprometer ainda mais o já difícil panorama da qualidade devida dessas pessoas, ainda
deturpa a idéia de que serão os futuros profissionais a orientarem a saúde de seus pacientes.
É muito questionada também a qualidade do trabalho do profissional médico após esse tipo
de episódio e o quanto um ato falho pode prejudicar a vida do paciente. CONCLUSÃO:
Em razão de tudo que foi exposto, ratifica-se a elevada prevalência dessas afecções em
estudantes de Medicina, clamando por intervenções que possam interferir e modificar a
realidade em questão. Nesse sentido, cabe alertar os educadores da área da saúde a respeito
de sua responsabilidade no ensino e prática da relação médico-paciente/comunidade e da
relação profissional, respeitando e ajudando, através de suporte psicológico e pedagógico, o
estudante de Medicina a lidar com a pressão que vivenciará no cotidiano acadêmico e
profissional.
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DESCRITORES: Qualidade de vida; Estudantes de Medicina; Sintomas depressivos;
Estresse.
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SÍNDROME DE BLOOM: RELATO DE CASO
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Resumo: Síndrome de Bloom corresponde a uma patologia bastante rara, de ordem genética,
que se origina devido a um defeito no reparo do DNA. É mais frequente em pessoas de
origem judaica, no entanto, com o passar do tempo e com a miscigenação étnica, esta
síndrome também pode ser evidenciada nas demais etnias.As pessoas afetadas pela mesma
apresentam hipogonadismo, grande sensibilidade à luz, retardo de crescimento,
imunodeficiência e predisposição para desenvolvimento de neoplasias, proveniente de uma
instabilidade cromossômica derivada de mutações de um gene conhecido como gene da
Síndrome de Bloom (gene BLM). Não há cura para essa síndrome, inexistindo, portanto,
tratamentos. Vale ressaltar o quanto é importante que as pessoas portadoras dessa Síndrome
sejam informadas a respeito de suas situações e da própria doença, para que, a partir deste
detalhe, as mesmas procurem acompanhamento médico, com a intenção de obter orientações
a respeito de cuidados que possam proporcionar uma vida com qualidade. Neste trabalho será
relatado o caso de duas irmãs que apresentam esta patologia, expondo características da
Síndrome de Bloom: histórico, causas, e, até mesmo, cuidados necessários para pessoas que a
possuem, com o objetivo de esclarecer a respeito de aspectos relevantes, ainda pouco
conhecidos sobre a mesma.Introdução: David Bloom, em 1954, descreveu pela primeira vez
uma síndrome que, posteriormente, ficou conhecida como Síndrome de Bloom (B.L.M.)
(RESENDE, 2007). Esta síndrome é uma doença genética autossômica recessiva, de baixa
incidência, determinada pela mutação no gene B.L.M., codificador da enzima DNA helicase
(responsável pela reparação do DNA), provocando a instabilidade cromossômica (NICOLA,
2006); esta mutação tendência, além do fenótipo característico – baixa estatura, face típica
(estreita, com nariz proeminente), lesões dermatológicas, hipo ou hiperpigmentação da pele,
entre outras –, o aparecimento de malignidades: as pessoas que são acometidas por esta
síndrome têm mais probabilidade a apresentar neoplasias que pessoas não afetadas e ainda,
características típicas da patologia: hipogonadismo e, principalmente, fotossensibilidade
(NICOLA, 2006). Apesar de baixa, a incidência da Síndrome de Bloom é frequente em
pessoas de origem judaica, no entanto, com o passar do tempo e com a miscigenação étnica,
esta síndrome também pode ser evidenciada nas demais etnias (AMOR-GUÉRET,
2004).Além da observação dos sinais e sintomas apresentados pelo portador dessa Síndrome,
a Síndrome de Bloom é, normalmente, diagnosticada através de exames clínicos, podendo ser
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confirmada pelo exame laboratorial, no qual serão observadas as alterações genéticas
(RESENDE, 2007). O presente trabalho tem como objetivo principal relatar o caso de duas
irmãs portadoras de Síndrome de Bloom. A partir desse objetivo, surge o interesse de auxiliar
pessoas portadoras da Síndrome, estudantes e até mesmo profissionais que necessitem
conhecer um pouco mais a respeito da mesma. Metodologia: Para a formulação deste
trabalho foram realizadas entrevistas com a mãe das crianças portadoras da Síndrome, além
de pesquisas na internet, através de artigos científicos de diversos autores. Relato de caso:
Paciente do sexo feminino, 8 anos, nasceu cianótica e com deficiência em um dos pés:
aproximadamente aos 11 meses de idade, iniciou quadro de febre sem melhora após uso de
medicamento. Deslocou-se de Mulungu – PB a procura de atendimento médico à cidade
próxima, Guarabira – PB; não obtendo resultados foi encaminhada a João Pessoa, capital do
estado. Admitida no Hospital Universitário (HU) foram realizados exames clínicos que
resultaram no diagnóstico de Síndrome de Bloom, tendo o quadro evoluído e a paciente
apresentado manchas eritêmato-hipocrômicas, estatura baixa, falta de gordura subcutânea,
face estreita com nariz proeminente, membros longos em relação a pessoas normais,
deficiência mental, dificuldade de andar e falar. Sua irmã mais nova nasceu aparentemente
normal. Por volta de 1 ano de idade apresentou síncope e, assim como a irmã, foi
encaminhada para Guarabira e para João Pessoa, onde, no HU, também foi dado o diagnóstico
de Síndrome de Bloom, apresentando os mesmos sinais que a irmã. Discussão: Durante o
processo de divisão celular a molécula de DNA, que é helicoidal, é “desenrolada” pela DNA
helicase, que também mantém a estabilidade da molécula de DNA para que esta possa ser
duplicada. A enzima DNA helicase, também chamada de proteína Bloom (BLM), é codificada
pelo gene BLM; mutações no gene BLM provocam alteração ou redução na ação da proteína
BLM, codificada por tal gene (KANEKO, 2004). A Síndrome de Bloom é a síndrome
caracterizada pela mutação no gene BLM, que é de grande importância para a duplicação de
DNA, a qual ocorre constantemente no nosso organismo para crescimento ou reposição
celular. Esta mutação tem como consequência a interrupção no processo de duplicação,
provocando lacunas e rearranjos na molécula de DNA, dando origem a deficiências
metabólicas, físicas e/ou mentais e aumentando a probabilidade no desenvolvimento de um
câncer (KANEKO, 2004).Bloom é uma síndrome genética autossômica recessiva, onde se faz
necessário que ambos os pais sejam portadores desta Síndrome, sem, portanto, a doença se
manifestar. Esta é uma síndrome rara, tendo poucos relatos, sendo um terço destes de origem
judaica, Ashkenazi (LONGENECKER, 2009).A síndrome foi observada nas irmãs relatadas
devido a dois cruzamentos consanguíneos entre primos de segundo grau (avós) e terceiro
grau, sendo, este último, o parentesco dos pais das irmãs portadoras da síndrome.
Frequentemente, Bloom é manifestada fisicamente com estatura baixa, falta de gordura
subcutânea, dando aspecto anoréxico, face estreita com nariz proeminente, voz aguda e
esganiçada, manchas eritêmato-hipocrômicas, membros mais longos que o normal, assim
como desenvolvimento de leucemia e cânceres. As irmãs portadoras da Síndrome de Bloom
apresentam a maioria dos sintomas observados nesta Síndrome, porém elas não possuem voz
esganiçada e aguda e as manchas eritêmato-hipocrômicas já foram devidamente tratadas, não
as apresentando. Apesar da baixa condição sócio-econômica, as portadoras da Síndrome de
Bloom possuem acompanhamento com uma equipe na Fundacão Centro Integrado de Apoio
ao Portador de Deficiência (FUNAD), encaminhado pelo PSF local, onde elas fazem
fisioterapia e possuem um médico com conhecimentos voltados para a Síndrome para
acompanhamento devido; mostrando, dessa forma, a eficácia do Programa de Saúde Pública,
onde há acompanhamento com referência e contra-referência do caso, mostrando, com isso, o
vínculo entre usuário do sistema e profissionais de saúde. A Fundação exerce papel de
extrema importância, dando apoio aos portadores de deficiência física, mental, auditiva, visual
e múltipla, principalmente àqueles desfavorecidos economicamente; oferecendo
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acompanhamento multidisciplinar, habilitando, reabilitando e integrando-os socialmente.
Conclusão: A síndrome de Bloom é causada por mutações genéticas no cromossomo 15, que
provoca mudanças na enzima conhecida DNA helicase. Pessoas portadoras desta síndrome
apresentam características físicas típicas e uma maior tendência ao desenvolvimento de
câncer.Ainda não há tratamento específico para a síndrome de Bloom, no entanto, evitar
exposição ao sol e o uso constante de protetores solares ajudam a evitar lesões cutâneas
advindas da fotossensibilidade. O tratamento médico inicial é basicamente preventivo, devido
a maior possibilidade de novas patologias decorrentes da Síndrome.A orientação familiar é de
extrema importânciapara o entendimento da patologia relatada, pois não havendo explicações
a respeito dos fatores desencadeantes da síndrome, existe possibilidade de surgimento de
casos desta que poderiam ser evitados. Diante disto, grande parte desta orientação é de
responsabilidade do médico, o qualse pressupõe ser uma pessoa em quem a família pode
confiar.Na família acompanhada neste relato de caso, por exemplo, seria necessário e
indispensável o esclarecimento familiar visto que a primeira filha é dois anos mais velha que
a segunda e, caso houvesse esse melhor esclarecimento sobre o quadro Bloom, a família
poderia ter avaliado os riscos do nascimento de uma segunda criança portadora da síndrome.
Assim, a elucidação e o entendimento dos riscos, causas e consequências da Síndrome de
Bloom fazem com que a família tenha o seu próprio planejamento e esteja consciente de que
será necessária a reestruturação da dinâmicafamiliar, fornecendo cuidados integrais e atenção
terapêutica diversificada.
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ALEITAMENTO MATERNO: PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Aline Paula dos Santos Ferreira*
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Maria Helena Gomes Pacheco*
Wilma Cunha Nunes*
M. Lucia Helena Coutinho Serrão**
INTRODUÇÃO: São várias as vantagens do aleitamento materno, principalmente nos
primeiros meses de vida do lactente, pois em alguns casos é o leite materno que garante a
sobrevivência do mesmo, principalmente nos casos em que o bebê nasce com complicações
principalmente quando apresentam baixo peso ao nascer. Os benefícios de uma amamentação
adequada podem refletir diretamente em sua saúde futura, crianças devidamente amamentadas
são protegidas contra várias doenças, pois tem seu sistema imunológico mais forte quando
comparados com os de um bebê não amamentado, e a falta desta amamentação podem trazer
muitos riscos como a desnutrição ou a obesidade. O leite materno fornece todos os nutrientes
que o lactente necessita para o seu desenvolvimento estrutural, físico e psicológico, esses
benefícios também atingem a mãe, pois quando ela amamenta seu filho, há uma facilidade na
volta do seu peso antes da gestação, e reduz a probabilidade de desenvolver doenças como a
osteoporose e a artrite reumatoide. Em estudos Rea (2004), evidenciou que há importantes
benefícios da amamentação para a saúde da mulher. Uma destas vantagens é o menor risco de
câncer de mama e o menor risco ocorre tanto para mulheres antes como depois da menopausa.
Há evidências também de benefícios da amamentação contra alguns tipos de câncer epitelial
do ovário. Amamentar vai muito além de alimentar e nutrir a criança, envolve muitos fatores e
interação entre dois indivíduos, e interfere diretamente no estado nutricional desta criança, no
seu desenvolvimento emocional e em sua fisiologia, alem de envolver questões de saúde
física e psicológica da mãe (DUCAN, SHIMCHT e GIUGLIANE, 2006). O aleitamento
materno é a primeira prática alimentar a ser estimulada, pois ajuda diretamente na promoção
da saúde e de qualidade de vida tanto da mãe quanto à do filho. Mesmo com todos os estudos
que descrevem os benefícios do aleitamento materno, ele tem deixado de ser considerado um
hábito natural, pois é uma prática que depende na maioria dos casos da escolha da mãe, apesar
de ser um direito das crianças crescerem fortes e saudáveis e com uma boa qualidade de vida.
Muitas mães optam por amamentarem pela praticidade, estando o leite pronto e na
temperatura adequada a qualquer hora e lugar. Mas talvez o mais importante seja o fato de
que uma amamentação bem sucedida com freqüência adequada de acordo com as
necessidades do bebê, desperta na mulher um sentimento de profunda ligação com seu filho e
de sua realização como mulher e como mãe. Na atual realidade é importante ressaltar o fator
econômico, pois amamentar uma criança ao seio é mais barato do que utilizar para esta
alimentação com fórmulas artificiais. Presume-se que exista por parte das gestantes algum
conhecimento sobre os benefícios do aleitamento materno para ela e para seu filho. Diante
deste contexto, é importante avaliar os inúmeros benefícios que o leite materno proporciona
para a criança e que suas qualidades se estendem até a mãe, a qual se beneficiará com o ato de
amamentar. Portanto, fazem necessários estudos que elucidem as lactantes os benefícios que a
amamentação traz tanto para os lactentes quanto para elas. Deste modo, o presente trabalho
tem como objetivo descrever evidências sobre os benefícios e a importância do aleitamento
materno para a mãe bem como as vantagens para o bebê. METODOLOGIA: Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório qualitativo dos últimos dez anos. Segundo
Prestes (2003), pesquisa bibliográfica é aquela que se efetiva tentando adquirir conhecimento
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a partir de informações. Para isso foram consultados sites como “Google acadêmico” e Scielo
e a base de dados “Lilacs”, além de artigos, revistas científicas e livros técnicos.
DESENVOLVIMENTO: O leite materno é o único alimento ideal até os seis meses de vida.
Essa informação é repassada às mães de várias maneiras pelos profissionais de saúde:
televisão, campanhas, cartazes e folhetos espalhados pelos serviços de saúde. Faz-se
necessário disseminar cada vez mais informações a respeito do aleitamento materno, para que
as mães sejam estimuladas a praticarem tal ato. Estudo realizado por Osis et. al. (2004),
salientaram que para a mulher resolver amamentar é necessário uma determinação pessoal e,
acima de tudo, uma base de conhecimentos adquiridos através de diversas fontes acerca dos
benefícios do leite materno para o desenvolvimento do bebê, já que essas gestantes não
consideravam relevante a amamentação exclusiva. Porém segundo Takushi et. al. (2008),
constataram-se que 73,8% das gestantes eram favoráveis a amamentarem seus filhos devido
aos benefícios que o leite materno oferecia ao lactente, havendo assim, uma motivação à
amamentação sob a ótica da saúde da criança. Com referência à importância do leite para a
criança, 99,2% das mães manifestaram a necessidade de a criança ser amamentada, indicando
o reconhecimento do valor do leite materno para o bebê. Em vários estudos umas das
informações mais recebidas pelas gestantes e a do que o leite materno é melhor alimento para
o crescimento e desenvolvimento da criança. Reforçando a ideia do autor supracitado Silva et
al. (2008) evidenciaram por meio de relatos, que as gestantes presentes consideram o
aleitamento materno importante à saúde e ao desenvolvimento adequado do bebê e entendem
que é uma grande vantagem para o seu futuro filho, mostrando que seus conhecimentos estão
afinados com o referencial teórico mencionado. O vínculo afetivo entre mãe e filho emergiu
nos relatos à medida que as mulheres descreveram suas experiências anteriores e a atual. É
possível relacionarmos a construção de laços de amor com os benefícios para o bebê,
marcando novamente o discurso que prioriza a atenção da mãe à saúde do filho. Todavia,
percebemos que a relação de afeto, construída em vivências anteriores, ou concebidas nas
relações com familiares, é uma marca cultural impregnada no grupo social de onde advém
cada participante do estudo. Cada qual revelou marcas pessoais que reforçaram ou
justificaram suas concepções em relação ao aleitamento materno, e isso fez com que sua
opção pelo aleitamento se fortalecesse ou não (JUNGES, 2008). O conjunto de estudos
apresentados acima, reforça a já difundida ideia na comunidade científica de que se acumulam
as evidências sobre os benefícios da amamentação, tanto para a criança como para a mulher,
descrevem TOMA et al. (2008). O autor supracitado, enfatiza também o crescente interesse
acerca da necessidade e das conseqüências do tipo de cuidado dispensado à criança no início
da vida; no entanto, estudos de impacto sobre como implementar essa prática são ainda
escassos. Completa ainda que, uma das razões pode ser a dificuldade de não se conseguir
isolar e estudar um único fato (ou intervenção), devido à inter-relação de fatores ambientais e
sócio-culturais que atuam na prática de amamentar, mesclando políticas públicas, benefícios,
rotinas e ações de profissionais. Segundo Faleiros; Trezza e Carandina (2006), os resultados
de uma pesquisa demonstraram que as mulheres sentem-se fortemente influenciadas por
aspectos culturais, referindo à relevância da opinião de familiares e profissionais da saúde; as
experiências próprias em aleitar; a influência dos padrões estéticos de beleza, e a construção
de laços afetivos entre mãe e filho por meio do aleitamento materno, o que condiciona
culturalmente a figura da boa mãe como aquela que amamenta. Em estudo recente, Moraes e
Giugliano (2011), mostra a relação da frequência do aleitamento e o excesso de peso, sendo
encontrados 21,2% de excesso de peso em crianças amamentadas exclusivamente ate o sexto
mês e 26,7% nas crianças com aleitamento materno exclusivo até o segundo mês. Ressaltando
a afirmação supracitada Bernardi, Jordão e Barros Filho (2009), afirmam que os artigos
analisados nos permitiram apontar que o aleitamento materno atua como fator protetor contra
a obesidade infantil. O aleitamento materno exclusivo foi considerado fator protetor contra
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sobrepeso e obesidade e quanto maior o tempo de duração, maior proteção. Por isso, a
amamentação é condicionada aos aspectos socioculturais e sua prática precisa ser aprendida e
protegida pela sociedade (ALMEIDA, 2004). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Assim sendo, o
leite materno é um alimento completo e essencial para um bom crescimento e
desenvolvimento do bebê, portanto amamentação é uma prática alimentar que deve ser
estimulada, pois traz benefícios para a criança e a mãe. É de extrema importância que haja
melhor aproveitamento, visto que é uma ferramenta indispensável para a promoção da saúde e
de uma melhor qualidade de vida para a lactante e o lactente. Fica claro que é necessária uma
ampliação das atividades de apoio ao aleitamento materno, enfatizando o auxílio às mulheres
a superarem as dificuldades no início do processo, bem como ressaltar os efeitos nocivos da
administração de outros líquidos lácteos e não lácteos nos primeiros meses de vida da criança.
Deste modo, é necessário disseminar as vantagens do leite materno, para que assim as
gestantes entendam a sua importância e amamentem o seu filho de forma exclusiva nos
primeiros seis meses e depois complementá-lo com a alimentação.
DESCRITORES: Benefícios do Leite Materno. Amamentação. Qualidade de vida.
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ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS
ASSISTIDAS EM USF DE JOÃO PESSOA – PB
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Flávia Carneiro da Cunha Hybernon4
Introdução: A infância é um período em que se desenvolve grande parte das potencialidades
humanas (BRASIL, 2009a). A criança com faixa etária entre 29 dias e 2 anos exclusive é
denominada lactente, e é nessa fase de lactação que ocorrem as maiores e mais rápidas
modificações no crescimento e desenvolvimento da criança, principalmente, no domínio
neuropsicomotor (BRASIL, 2002; NACIF; VIEBIG, 2008). O aleitamento materno é o modo
mais natural e seguro de alimentação destas crianças, devendo ser exclusivo até os 6 meses.
Segundo Santos et al. (2007), uma amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida
da criança é capaz de reduzir os riscos de certas doenças crônicas ligadas ao sistema
imunológico, como: doenças autoimunes, doença celíaca, doença de Crohn, colite ulcerativa;
além de diabetes mellitus e câncer; também prevenindo problemas ortodônticos. A partir
dessa idade, deve haver complementação com outros alimentos, mas o aleitamento ao peito
pode ser mantido beneficamente até 2 anos ou mais (NASCIMENTO; ISSLER, 2004;
BRASIL, 2009b). A alimentação complementar adequada deve compreender alimentos ricos
em energia, proteína e micronutrientes, sem contaminação, sem excesso de sal ou
condimentos, em quantidade apropriada, fáceis de preparar, assegurando-se a consistência e a
densidade energética adequadas (DIAS; FREIRE; FRANCESCHINI, 2010). Palmeira, Santos
e Vianna (2011) concluíram em seu estudo que o hábito alimentar das crianças nessa faixa
etária distancia-se de uma prática alimentar segura, especialmente pela interrupção precoce do
aleitamento materno exclusivo e sua consequente substituição por refeições à base de leite não
materno, ou seja, expondo esse grupo a situações de insegurança alimentar e nutricional. A
alimentação da criança desde o nascimento e nos primeiros anos de vida tem repercussões ao
longo de toda a vida do indivíduo. A adequação nutricional dos alimentos oferecidos para as
crianças após o sexto mês de vida é fundamental para a prevenção de anemia, sobrepeso e
baixo peso. Nesse contexto, atingir a alimentação ótima para as crianças pequenas deve ser
um componente essencial da estratégia global para assegurar a segurança alimentar e
nutricional de uma população (BRASIL, 2009a). Os profissionais de saúde tem um papel
relevante na melhoria da nutrição das crianças. Para isso, se faz necessário que os
responsáveis pelas crianças sejam aconselhados adequadamente e conscientizados quanto à
importância da alimentação saudável para a saúde atual e futura (GIUGLIANE; VICTORA,
2000). Deste modo, o presente estudo teve como objetivo geral avaliar a alimentação de
crianças menores de 2 anos assistidas em USF de João Pessoa, Paraíba e, especificamente,
detectar a incidência de crianças em Aleitamento Materno Exclusivo (AME) e o tempo de
duração do mesmo, em Alimentação Mista ou Complementar (AC) e em Alimentação
Artificial (AA), ou seja, aquelas que não são amamentadas; avaliar os alimentos mais
consumidos entre o grupo; associando ao nível de escolaridade das mães ou responsáveis
pelos menores, bem como a outras questões sociodemográficas e econômicas. Metodologia:
Tratou-se de um estudo quantitativo, transversal e observacional, do tipo descritivo, quanto
Graduanda do Curso de Nutrição, FCM-PB. Email: suelenbarrosp@gmail.com.
Nutricionista; Mestre em Ciências da Nutrição pela UFPB; Docente do curso de Nutrição da FCM-PB . Email:
kellycristinamuniz@hotmail.com.
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4
Enfermeira da USF. Email: flvcarneiro@hotmail.com.
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aos objetivos, de levantamento, quanto aos procedimentos de coleta e de campo, quanto às
fontes de informação, visando avaliar a alimentação de menores de 2 anos, a partir da análise
de um questionário de frequência alimentar. Foi realizado na Unidade de Saúde da Família
(USF), localizado numa área urbana, na Avenida Celerina Paiva, 620, no bairro de Mandacarú
em João Pessoa - PB. Para cálculo do tamanho da amostra foi considerada a quantidade de
crianças menores de 2 anos cadastradas na Unidade, o que representou um número de 83
indivíduos. Deste modo, foram entrevistadas as mães ou responsáveis destas crianças que
estavam na USF para algum atendimento de saúde, de maneira aleatória entre os meses de
setembro e outubro de 2013. Foram excluídos da amostra os maiores de 2 anos, aqueles não
cadastrados e os que os pais ou responsáveis não aceitaram participar da pesquisa. Ao final do
período foi coletado um total de 16 indivíduos, representando um percentual de 19,5% do
total de cadastrados. Para coleta de dados foi adaptado o questionário utilizado na “II
Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal”
contendo questões objetivas e subjetivas sobre a frequencia alimentar da criança, bem como
gênero e idade do menor e questões socioeconômicas da mãe ou responsável. Os dados
coletados foram analisados pelo programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) na versão 20.0 (SPSS Inc., Chicago, U.S.A.) e descritos em frequência absoluta e
relativa. Para associações de dependência entre as variáveis foi utilizado o teste Qui-quadrado
e foi considerada diferença significativa quando o valor de p foi menor que 0,05. Análise e
Discussão dos Resultados: Das crianças avaliadas a maior incidência encontrada foi de
lactentes do gênero masculino e maiores de 12 meses de idade, sendo 56,3% e 75%,
respectivamente. A faixa etária dos pesquisados variou entre 6 e 23 meses de idade.
Diferentemente, em estudo similar a este, de Palmeira, Santos e Vianna (2011), foi observado
que a maioria das crianças era do gênero feminino (51%) e tinha idade inferior a 12 meses de
idade (55,5%). Apenas metade da amostra encontrava-se em AM. Porém, nenhuma criança
estava em AME. Podendo ser observado ainda, que a maior parte destas, cerca de 60%, foram
complementadas com outros alimentos antes de 6 meses de vida. Em estudo similar
(SALDIVA et al., 2007), também foi verificado uma frequência de apenas 50% quanto ao
AM. E em trabalho de Oliveira et al. (2012), não foi encontrada nenhuma criança em AME e
mais da metade dos pesquisados já estavam recebendo AA. É possível verificar que a maioria
das mães ou responsáveis das crianças tinha menos de 25 anos de idade (68,7%) e trabalhava
apenas dentro do lar (93,8%). Mostrando homogeneidade entre o grau de escolaridade e a
renda familiar. Os alimentos consumidos com maior frequência entre os menores foram as
frutas (93,8%) seguidos das verduras e legumes (81,3%) e do feijão (81,2%). Também se
observou que, apesar da metade das crianças ainda estarem em aleitamento materno, o leite
integral era bastante consumido por 81,3% dos entrevistados. De diferente modo, 37,5% das
crianças quase não consumiam a carne, principal fonte proteica e de ferro. O que pode ser
observado também em outras obras (SALDIVA et al., 2007) onde as frutas ocuparam lugar de
preferência (87%), seguido de sopas (78%) e comida com feijão (58%). No mesmo estudo, foi
encontrado que a carne não era muito consumida entre os menores (36%) e que o leite
integral, mesmo com metade das crianças sendo ainda amamentadas, era bastante consumido
(77%). Observou-se que 63,6% das mães com idade inferior a 25 anos amamentaram
exclusivamente por menos de 6 meses. Diferentemente, da maioria daquelas com idade
superior (60%) que o AME foi de 6 meses ou mais. Não houve diferença estatística. Também
se observou uma tendência maior de interrupção precoce do AME (p < 0,05) entre as mães
com menor escolaridade (62,5%) e entre aquelas onde a renda familiar era igual ou superior à
um salário (62,5%). Damião (2008) encontrou em seus resultados associação positiva entre a
escolaridade materna e o tempo de duração do AME. O mesmo pode ser visto em estudos
similares (VENÂNCIO et al., 2002; SALDIVA, 2007). Conclusões: Conclui-se que foi
encontrada uma maior incidência de lactentes do gênero masculino e maiores de 12 meses de
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idade, com faixa etária entre 6 e 23 meses de idade. Apenas metade da amostra encontrava-se
em Aleitamento Materno (AM) no momento da entrevista, sendo que nenhuma criança estava
em Aleitamento Materno Exclusivo (AME). E ainda, a maior parte destas foram
complementadas com outros alimentos antes de 6 meses de vida. A maioria das mães ou
responsáveis das crianças tinha menos de 25 anos de idade e trabalhava apenas dentro do lar.
Em relação ao consumo de alimentos pelos menores, aqueles consumidos com maior
frequência foram as frutas, seguidos das verduras e legumes e do feijão. E mesmo com
metade das crianças ainda em aleitamento materno, o leite integral era bastante consumido
pela maioria dos pesquisados. De diferente modo, muitas das crianças quase não consumiam a
carne, principal fonte proteica e de ferro. As mães com idade inferior a 25 anos amamentaram
exclusivamente por menos de 6 meses. Diferentemente, da maioria daquelas com idade
superior, que o AME foi de 6 meses ou mais. Houve também uma tendência maior de
interrupção precoce do AME entre as mães com menor escolaridade e entre aquelas com
maior renda familiar. Deste modo, faz-se necessário um maior comprometimento entre as
Equipes de Saúde da Família, principalmente entre os profissionais de nutrição, com ações de
promoção do AM no objetivo de maior conscientização entre as mães, em especial aquelas
com menor idade e pouca escolaridade, sobre a importância do aleitamento materno e seu
tempo de duração, bem como, de uma introdução correta de alimentos na primeira infância.
Descritores: Lactentes. Aleitamento Materno. Alimentação Mista. Alimentação Artificial.
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ALIMENTOS DOADOS E CARDÁPIO DE INSTITUIÇÃO
DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER
Nayara Maria da Silva Lima*
Luiza Sonia Rios Asciutti**
RESUMO
Introdução: Com o passar dos anos, a incidência de doenças infecciosas diminuiu e estas
deram lugar a um maior número de casos de doenças crônicas generativas e, dentre essas, as
de maior ocorrência são as doenças cardiovasculares e os diversos tipos de câncer. Devido a
sua alta incidência mundial, o câncer já se tornou um problema de saúde pública, destacandose os cânceres infantis. No Brasil, as neoplasias na fase da infância, correspondem à segunda
causa de óbito, principalmente na região sudeste do país, estando atrás somente de mortes por
causas externas como acidentes e violência (SILVA et al., 2012). A sua prevenção depende da
ação integrada de profissionais das diversas áreas da saúde. O nutricionista, como profissional
da saúde, tem o papel de promover políticas de hábitos de vida saudáveis associadas a uma
alimentação nutricionalmente adequada, prevenindo doenças crônicas não transmissíveis
como o câncer. Estudiosos do assunto têm mostrado que métodos de prevenção, como
mudanças nos hábitos de vida, consumo de alimentos saudáveis com propriedades
quimiopreventivas e antioxidantes e o combate ao sedentarismo podem ser fatores de
prevenção contra o câncer (BAÚ; HULT, 2011). Uma alimentação saudável, adequada e
variada, contribui não só para a prevenção de carências e excessos nutricionais, como para o
fortalecimento do sistema imunológico e também para a proteção contra as doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT) e potencialmente fatais, como diabetes, hipertensão, acidente
vascular cerebral, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer que, em conjunto, estão entre as
principais causas de incapacidade e morte no Brasil e em vários outros países (BRASIL,
2008). A nutrição tem um papel importante no tratamento, seja este cirúrgico, quimioterápico
ou radioterápico. As fases de iniciação, promoção e progressão de carcinogênese têm sido
frequentemente relacionadas ao estresse oxidativo, caracterizado em circunstâncias nas quais
o excesso de radicais livres resulta em dano no tecido ou até mesmo na produção de
substâncias danosas e tóxicas aos tecidos (ROHENKOHL; CARNIEL; COLPO, 2011). Estes
autores definem antioxidantes como qualquer substância que, quando presente em baixas
concentrações, comparadas à de um substrato oxidável, retarda ou inibe significativamente a
oxidação deste substrato. A vitamina A é lipossolúvel e pode ser encontrada em duas formas:
na forma de retinóis sua forma ativa cuja fonte é o alimento de origem animal e a vitamina A
pré-formada, proveniente de alimentos de origem vegetal, os carotenoides, que serão
metabolizados no organismo e transformados em retinóis. O retinol, ao circular em um
complexo com proteína plasmática ligadora de retinol e pré-albumina é entregue pela proteína
a um sítio ativo intracelular, onde será convertido em ácido retinoico. Esse ácido altera
expressões gênicas de tecidos alvo, prevenindo a ocorrência do câncer (SAMPAIO;
ALMEIDA, 2009). A vitamina E, também lipossolúvel, é um componente dos óleos vegetais
encontrada na natureza e os seus vitâmeros são denominados de acordo com a posição e o
número de grupos metil no seu sistema em anel; das quatro formas diferentes α, β, γ e δtocoferol, o α-tocoferol é a forma antioxidante mais importante (D-isômero) amplamente
distribuída nos tecidos e no plasma (GALLAGHER, 2010 p. 79). O ácido ascórbico ou
vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel antioxidante que age nas reações de oxirredução,
por isso também é um nutriente importante no tratamento do câncer. A vitamina C, assim
como a vitamina E, além de aumentar a imunidade, evita a formação de carcinógenos
(SAMPAIO; ALMEIDA, 2009). Boneti e Fagundes (2013), em pesquisa de revisão da
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literatura, relataram associação do receptor da vitamina D, VDR, em tecidos normais e/ou
tumores malignos na mama, próstata, pâncreas e ovário. O VDR parece desempenhar um
papel relevante na carcinogênese. Embora as relações entre consumo e níveis plasmáticos de
Vitamina D e determinados tipos de câncer não estejam muito evidentes, existem tendências
sugerindo que níveis mais baixos de vitamina D estão relatados como fator de risco para
câncer de mama, câncer colorretal, próstata e alguns tipos de câncer do aparelho digestório.
Dessa forma, as questões ligadas à nutrição e à alimentação são prioritárias nesses pacientes,
fazendo-se necessário um planejamento dietético para atender a demanda do organismo tanto
para a prevenção como para o tratamento. O tratamento das diversas neoplasias requer
acompanhamento multiprofissional, em geral inexistente nos municípios distantes de um
centro maior, fato que dificulta a recuperação dos pacientes e prejudica ainda mais a sua
qualidade de vida. Pensando nisto, vários grupos criaram diferentes espaços para o apoio a
esses pacientes, os quais são mantidos com doações de alimentos, além de outros materiais,
restando saber se essas doações seguem orientação para que os pacientes adquiram a
alimentação adequada para a fase de tratamento. Com esta proposta, assim justificada, este
trabalho foi realizado, tendo como objetivo pesquisar a presença de gêneros alimentícios
doados a uma instituição de apoio à criança com câncer no município de João Pessoa,
factíveis de compor o cardápio da instituição, verificando a importância desses gêneros com
propriedades antioxidantes no tratamento da doença. Metodologia: Este estudo é
caracterizado por uma pesquisa de campo, estudo de caso do tipo descritivo quanto ao
objetivo, de levantamento quanto aos procedimentos de coleta de dados. O local da pesquisa
foi uma instituição que acolhe crianças com Câncer, situada no município de João Pessoa-PB.
A instituição tem como missão, dar suporte às crianças com câncer que são do interior e não
possuem um local, casa de algum familiar ou amigo ou ainda, às crianças que não têm
condição de se hospedarem na rede hoteleira. Em visita à instituição foram observadas as
doações dos gêneros alimentícios utilizados para composição do cardápio das crianças.
Análise e Discussão dos Resultados: A alimentação oferecida pela instituição é variada,
dependendo das doações, com as quais mantém as crianças e seus acompanhantes. O cardápio
é planejado de forma a evitar que a alimentação fique monótona ou repetitiva, porém, para
essa elaboração, a instituição depende das doações, para que seja oferecido um cardápio de
qualidade e com os nutrientes necessários para as crianças presentes. Apesar da instituição
não contar com a ajuda de um profissional nutricionista e depender de doações, o cardápio
oferecido às crianças tem uma boa base nutricional, oferecendo as seis refeições diárias nos
seguintes horários: desjejum às 7:00 horas, lanche da manhã às 9:00 horas, almoço às 11:00
horas, lanche da tarde às 14:30 horas, jantar às 17:00 horas e a colação às 19:00 horas. No
café da manhã, normalmente é oferecido cuscuz com ovos ou papa de aveia e, para as
crianças que não podem estas preparações, é disponibilizado cuscuz com leite. Ao se analisar
essa refeição percebe-se a presença de alimentos ricos em fibras e cálcio. Os efeitos positivos
da fibra alimentar estão relacionados, em parte, ao fato de que uma parcela da fermentação de
seus componentes ocorre no intestino grosso, o que produz impacto sobre a velocidade do
trânsito intestinal, sobre o pH do cólon e sobre a produção de subprodutos com importante
função fisiológica. Indivíduos com elevado consumo de fibras parecem apresentar menor
risco para o desenvolvimento de doença coronariana, hipertensão, obesidade, diabetes e
algumas neoplasias (BERNAUD; RODRIGUES, 2013). Nos lanches (da manhã, da tarde e
colação) geralmente são oferecidas frutas, estando presentes a banana, laranja, maçã, melão e
melancia, com mais frequência; às vezes são oferecidos também iogurte, biscoitos maria,
biscoitos recheados e bolacha cream cracker. Na análise geral dessa refeição percebe-se que a
mesma contém uma quantidade razoável de vitaminas antioxidantes, quando se refere às
frutas, vitaminas estas que são essenciais no tratamento de neoplasias infantis
(ROHENKOHL; CARNIEL; COLPO, 2011). Porém, por não serem servidas diariamente nos
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lanches matinais e vespertinos e darem lugar a iogurtes e bolachas recheadas, esses deixam
um pouco a desejar no que diz respeito a nutrientes, apesar de serem alimentos de boa fonte
energética, assim como o achocolatado que é servido, principalmente, na colação. Sendo
assim, o consumo de alimentos com teor nutricional desequilibrado deve ser evitado ou
realizado com pouca frequência, buscando-se, corriqueiramente, adicionar à dieta maior
quantidade de frutas e vegetais, bem como variar a dieta para que haja equilíbrio do
organismo e isso não seja mais um fator de risco para desencadear uma neoplasia
(FIQUEREDO; SILVA, 2001). A alimentação oferecida no almoço quase sempre é a mesma,
contendo diariamente o feijão em suas diferentes preparações, que é rica fonte de ferro.
Acompanhando o feijão encontra-se o arroz ou macarrão, carne disponível no estoque da
instituição e salada que nem sempre está presente nessa refeição, e que tem como principais
vegetais o alface, tomate, batata inglesa e cenoura. Pode-se notar a presença de alimentos
energéticos, construtores e reguladores nessa refeição. A presença de fibras mostra o lado
saudável da dieta, na qual se dá preferência aos alimentos, geralmente, em sua forma integral
e não refinada. O jantar é composto quase sempre de sopa de feijão, para o aproveitamento do
que não foi servido no almoço. Também são oferecidos o inhame ou a macaxeira e seus
acompanhamentos, os alimentos proteicos da refeição, os quais dependerão da disponibilidade
e das doações. A última refeição é a colação, que é servida cedo, pois as crianças precisam
descansar, dormir para, no dia seguinte, voltarem ao hospital e continuarem o tratamento. A
trilogia fruta, verdura e legumes é bastante evidenciada, quando se trata da importância de
uma dieta colorida e saudável. No estudo VIGITEL (2011), a frequência de indivíduos que
consomem frutas e hortaliças, em cinco ou mais dias da semana, o que se considera consumo
regular de frutas e hortaliças, variou entre 19,4% em Macapá e 39,1% em Florianópolis,
sendo interessante salientar que, entre os homens, as maiores frequências foram encontradas
em Natal (35,3%) e em João Pessoa (32,2%). Por se tratar de instituição sem fins lucrativos,
mantida por doações, é alvo de pessoas e grupos, simpatizantes da causa, que a visitam
periodicamente e oferecem às crianças, além de diversão, lanches não convencionais na casa,
como salgadinhos, docinhos e tortas, não estando estes presentes na alimentação diária.
Conclusão: Apesar de depender de doações para a elaboração dos cardápios, a alimentação
oferecida às crianças pela instituição está de acordo com a literatura que indica alimentos com
nutrientes que tenham função antioxidante e propriedade quimiopreventiva. Porém, faz-se
necessário o aumento da tríade fruta, verdura e legumes, na qual está a maior parte dos
nutrientes antioxidantes.
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AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE O APROVEITAMENTO
DAS CASCAS DE ABACAXI E TANGERINA

Lívia Hellen Fuoco Santos¹
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Marina Ramalho Ribeiro³
Rafaela Beltrão Cambuim4
Introdução: A alimentação é o alicerce para uma vida saudável e o bom aproveitamento dos
alimentos contribui para seu sucesso. São sinônimos de uma alimentação saudável: saúde e
qualidade de vida, e para obtenção desses benefícios é importante fazer uso de uma dieta
equilibrada que contemplem alimentos ricos em proteínas, carboidratos, vitaminas, sais
minerais e fibras. Geralmente temos como grande fonte desses nutrientes os alimentos de
origem vegetal, principalmente em partes pouco aproveitadas como talos, sementes, folhas e
cascas. O desperdício muitas vezes está relacionado com a falta de hábito de se utilizar os
alimentos de forma integral e o desconhecimento sobre o valor nutritivo de diversas partes do
alimento. Tal procedimento é considerado por Monteiro (2009) como um sério problema a ser
resolvido na produção e distribuição de alimentos, principalmente nos países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Ainda que amparado pelos rápidos avanços da
tecnologia, o crescimento da população mundial faz-nos crer que o desperdício de alimentos é
uma atitude injustificável. E nosso país, a fome e o desperdício de alimentos são considerados
as maiores preocupações em seu âmbito social, constituindo-se, assim um grave paradoxo, já
que produzimos milhões de toneladas de alimentos por ano, ao passo que somos um dos três
maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, sendo que o desperdício dos mesmos
apresenta as mesmas cifras de toneladas, se considerado o mesmo período. De acordo com
Martins e Farias (2002) perda ou desperdício é alguma mudança na viabilidade,
comestibilidade, salubridade ou qualidade do alimento que o impeça de ser consumido por
pessoas, podendo ser igual ao produto colhido menos o produto consumido. São inúmeras as
formas que se podem caracterizar tal conduta em relação ao consumo de alimentos. Nas
últimas décadas, a população mundial vem aumentando exponencialmente, exigindo um
melhor aproveitamento dos recursos alimentícios disponíveis, para que a mesma mantenha
um nível de alimentação com alto valor nutritivo. Essa prática pode ser um recurso para o
combate à fome na população de baixa renda, tendo como base a utilização de alimentos
alternativos, sendo um assunto que tem recebido atenção no Brasil nos últimos anos. Diante
do quadro social e econômico da população brasileira, o estudo do uso integral de frutas,
vegetais e hortaliças na utilização doméstica, pode contribuir substancialmente para aumentar
a disponibilidade de nutrientes, sendo uma fonte de baixo custo de proteínas, fibras, vitaminas
e minerais (BRASIL, 2005). Com partes de alimentos que normalmente são desprezadas,
pode ser alcançada, assim como o homem necessita, uma alimentação sadia, rica em
nutrientes. Desse modo, é importante, conforme Gondin (2005), a utilização de cascas, talos e
folhas, já que o aproveitamento integral dos alimentos, além de diminuir os gastos com
alimentação e melhorar a qualidade nutricional do cardápio, reduz o desperdício de alimentos
e torna possível a criação de novas receitas, como, por exemplo, sucos, doces, geleias e
farinhas. Considerando os dados expostos acerca da elevada produção agrícola brasileira,
somada às altas taxas de insegurança alimentar no Brasil e, excepcionalmente no nordeste
brasileiro, faz-se necessário avaliar a percepção sobre o aproveitamento integral de alguns
alimentos, como alimentação alternativa, capaz de oferecer nutrientes, a baixo custo,
contribuindo com a redução da fome e desnutrição, em milhares de pessoas. Metodologia: O
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presente estudo se constitui de uma pesquisa de campo do tipo descritivo, quanto ao objetivo,
observacional de levantamento, quanto aos procedimentos de coleta de dados, com
abordagem quantitativa, no qual, se pretende avaliar a percepção da população sobre o
aproveitamento das cascas de abacaxi e tangerina. Foi realizado na Fundação Otacílio Gama,
a qual é responsabilidade social da Faculdade de Ciência Médicas da Paraíba (FCMPB),
localizada no bairro de Padre Zé, onde são atendidas pessoas de vários bairros de João Pessoa,
capital da Paraíba. A Fundação atende por mês, aproximadamente, 350 pessoas de ambos os
gêneros e de todas as faixas etárias, nas Clínicas Escolas de Enfermagem, Fisioterapia,
Medicina e Nutrição, sendo a maioria de baixa renda. A pesquisa foi aplicada a uma amostra
populacional de 105 indivíduos, aproximadamente 35% do total de atendimentos, adultas
entre 18 e 60 anos, de ambos os gêneros, responsáveis pela elaboração do cardápio familiar,
escolhidos aleatoriamente na sala de espera das clínicas citadas. A coleta de dados foi
realizada entre Maio e Junho de 2013, com a realização de entrevistas guiadas por um
formulário padronizado elaborado pelas pesquisadoras contendo perguntas sobre o consumo
de frutas pela família e o aproveitamento das suas cascas. A condução da entrevista ficou a
cargo das pesquisadoras acadêmicas devidamente treinadas. Após a entrevista, foi fornecido
aos entrevistados um folheto contendo orientações sobre o aproveitamento das cascas de
frutas como abacaxi e laranja. Análise e Discussão dos Resultados:Conforme a distribuição
da amostra de acordo com o gênero dos participantes, numa amostra de 105, observa-se que a
maioria dos pesquisados são do gênero feminino com 78%, enquanto 22% são do gênero
masculino. No que se refere à faixa etária, 7% apresentavam idade abaixo dos 20 anos, 36%
de 20 a 35 anos, 19% de 36 a 45 anos e 38% sendo > 45 anos. Rebello et al. (2013) mostra em
sua pesquisa que 60% dos seus participantes correspondem ao gênero feminino e 40% do
gênero masculino, apresentando como faixa etária, 61% de 18-28 anos, 21% de 29-39 anos e
18% sendo maior que 40 anos. Quanto à frequência do consumo de frutas, a minoria sendo
4% assumiu não consumi-las, seguidos pelos 6% que disseram consumir de 4 a 5/dia e de
40% que consomem 2 a 3/dia e 50% consumindo 1/dia. Achados diferentes estão no estudo de
Figueiredo et al. (2008) associados ao consumo de frutas, legumes e verduras em adultos de
São Paulo, já que dos 2.122 participantes, 43,9% confessou consumir frutas todos os dias, 5%
de 5 a 6 frutas/semana, 16,1% de 3 a 4 frutas/semana, 19,8% 1 a 2 frutas/semana, 12,2%
quase nunca e 2,9% nunca. Quanto ao consumo de abacaxi e laranja, onde 84% afirmou
consumir abacaxi e 91% laranja, e 16% e 9%, respectivamente, não consomem abacaxi e
laranja.Viebiget al. (2007), sobre o consumo de frutas e hortaliças por indivíduos de baixa
renda na cidade de São Paulo, relatou que 33,8% dos participantes consumiam laranja, 68%
consumiam suco de laranja e 87% consumiam abacaxi ou suco. Silva e Silva (2008), com
uma pesquisa de 189 participantes, 40,7% assumiu consumir abacaxi e 34,2% a laranja 2-4
vezes na semana. Com relação ao destino das cascas de frutas após o consumo 73% assumiu
irem ao lixo, 16% aproveitam para suco, 7% para adubo e 4% para ração de animais.
Vidmantaset al. (2010) relatou que 23,08% assumiram não aproveitar os alimentos. Souza
(2007) em seu estudo diz que a cultura e o preconceito impedem a utilização das cascas, talos
e sementes dos alimentos. Mezomo (2002) diz que o preconceito diz respeito a características
organolépticas e o modo de preparar os alimentos. Ao serem perguntadas pela forma com que
conheceram como aproveitar as cascas de frutas, 64% afirmou que foi pela televisão, 8% por
jornal/revista, 7% por parentes/ amigos e 4% pela internet. Infelizmente, 17% relataram não
conhecer nenhuma forma de aproveitamento. Ao contrário do exposto anteriormente,
Gonçalves e Torres (2009) em sua pesquisa, concluiram que 58% dos participantes afirmaram
terem sido orientados quanto ao aproveitamento, sendo 30% desses por nutricionista e 20%
por outros meios como internet e televisão. Foram apresentadas perguntas à amostra por
forma a visualizar o conhecimento e a realização das receitas de aproveitamento, onde 70%
relataram conhecerem maneiras de utilizar as cascas como parte do cardápio familiar,
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contrapondo os 30% que referiram não ter conhecimento sobre tal assunto, 94% assumiram
vantagem no uso das cascas, contra 6%. Outra pergunta foi se eles tentariam fazer receitas
utilizando as cascas, onde 90% responderam que sim e 10% que não fariam. Quanto à parte
que apresenta mais nutrientes, 85% falaram que a casca possui mais e 15% afirmaram que
seria a parte comestível. Para finalizar, a última pergunta feita foi se eles possuíssem
informações e meios de realizar as receitas usando as cascas, e supreendentemente, 91%
assumiram que sim e apenas 9% falaram que não. Nunes e Botelho (2009), em sua pesquisa
sobre o aproveitamento integral dos alimentos, avaliam os participantes quanto a realização
das receitas eu sua residências, e surpreendentemente, 92,9% responderam positivamente,
contrapondo 7,1% com a reposta negativa. Como justificativa, 83,3% afirmou serem gostosas,
11,9% serem nutritivas e 4,8% não gostou. Conclusão: A partir do trabalho realizado
concluiu-se que mais de três quartos dos entrevistados afirmou que, no seu núcleo familiar,
todas as pessoas tem o hábito de ingerir ao menos uma fruta ao dia, apresentando uma boa
aceitabilidade, sobretudo de laranja e abacaxi, consumindo-as regularmente. No entanto, suas
cascas têm o lixo como seu principal destino, gerando assim um grande desperdício em algo
que poderiam está aproveitando em seu cardápio familiar, por ser uma boa fonte de vitaminas
e minerais. Diversos estudos já demonstraram que as cascas de muitos frutos possuem mais
nutrientes que a parte comestível, e a pesquisa mostra claramente que isso é de conhecimento
de grande parte dos entrevistados, achando assim que seria vantajoso o uso da mesma em
receitas no seu cotidiano. Conclui-se com esse estudo que a desinformação é o principal
motivo para não realizar o aproveitamento integral das frutas, e que mais de noventa por cento
dos entrevistados afirmaram que, se possuíssem conhecimento específico, evitariam assim o
desperdício alimentar e enriqueceriam seu cardápio familiar.
Descritores: Aproveitamento. Frutas. Desperdício. Fome.
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AVALIAÇÃO DO HÁBITO ALIMENTAR DE MÃES ASSISTIDAS
PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Erika Epaminondas de Sousa1
Janete Maia da Silva Alves2
Marcela Almeida Veras3
Ana Claudia Freire Vieira4
Maria da Conceição Sarmento Torres5
Introdução- O perfil nutricional de uma população está relacionado ao padrão de
alimentação, educação, saneamento e serviços básicos de saúde. Distúrbios nutricionais
afetam as habilidades físicas e intelectuais da população e expõem os indivíduos a riscos de
morbidade e mortalidade (SALDIVA et al., 2010). A forma de se alimentar é influenciada
por fatores como cultura, sazonalidade, condições socioeconômicas, entre outros. É na análise
da dieta como fator de exposição que reside o grande desafio da epidemiologia nutricional,
uma vez que esta é muito difícil de avaliar, especialmente no que concerne à ingestão usual
dos indivíduos. Quando o consumo de alimentos é mensurado, faz-se necessário estimar e
corrigir o erro de medição para que assim seja possível classificar de forma mais precisa os
indivíduos por níveis de ingestão (LIMA et al., 2007). No Brasil, a dificuldade de acesso
regular e permanente aos alimentos por um contingente significativo da população, associada
à renda insuficiente, determina um quadro de insegurança alimentar. Os programas de
transferência condicionada de renda têm-se destacado como políticas de proteção social e
combate à pobreza em diversos países, inclusive no Brasil. Tais programas transferem às
famílias em situação social adversa, com dificuldade de acesso a alimentação adequada um
valor mensal em dinheiro desde que sejam cumpridas certas condições, como manter as
crianças em idade escolar na escola e fazer o acompanhamento mensal de saúde e nutrição
dessas crianças (BURLANDY, MAGALHÃES, 2013). O Programa Bolsa Família - PBF tem
um importante papel no consumo alimentar das famílias. Porém, suas potencialidades estão
condicionadas à capacidade do poder público e da sociedade civil de regular o cumprimento
dos seus propósitos, incluindo a promoção da segurança alimentar e nutricional, bem como da
implementação das políticas sociais e econômicas de âmbito mais geral que integrem os
diferentes setores (COTTA, MACHADO, 2013). A transferência direta de renda tem como
objetivo essencial auxiliar a vida das famílias vinculadas ao Programa, melhorando sua
sobrevivência e bem-estar dos seus membros, pois no Brasil, como em outros países, é
possível observar uma forte associação entre, renda, consumo de alimentos e estado
nutricional. Pois são as famílias com menores rendimentos que vivem mais frequentemente
em condição de insegurança alimentar e experimentam um grau mais elevado de carência
nutricional (OLIVEIRA, 2003). Atualmente, sabe-se que ocorre no país um processo de
transição nutricional que corresponde a mudanças dos padrões nutricionais, modificando a
dieta das pessoas e se correlacionando com mudanças sociais, econômicas, demográficas e de
saúde, sendo que o tema da alimentação tem provocado dimensões, seja pelo aumento da
obesidade, seja pela falta de alimentos em vários países. O aumento da obesidade e suas
sequelas como problema clínico e social tem estimulado a realização de estudos com adultos,
no sentido de se conhecer o problema e poder contribuir para sua prevenção e tratamento.
Tendo em vista a importância de avaliar e monitorar os impactos de programas sociais para o
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aperfeiçoamento das políticas públicas, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os
hábitos alimentares de adultos assistidos pelo PBF, acompanhados por uma USF do
município de João Pessoa/PB. Metodologia - Tratou-se de um estudo do tipo descritivo,
quanto aos objetos, de campo quanto às fontes de informação, e de levantamento de dados,
quanto aos procedimentos de coleta, visando avaliar o consumo alimentar de mães assistidas
pelo Programa Bolsa Família no município de João Pessoa/PB, a partir da análise de
indicador dietético. A pesquisa foi realizada em uma Unidade de Saúde da Família no
município de João Pessoa. A população pesquisada foi constituída por 50 mães atendidas
pela USF e cadastradas no Programa Bolsa Família. Nesta pesquisa, os participantes foram
solicitados a responder um Formulário de Marcadores do Consumo Alimentar, validado pelo
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN (BRASIL, 2011). O formulário é
composto de simples e rápidas questões sobre a frequência de consumo de salada crua,
legumes e verduras cozidas, frutas frescas, feijão, leite ou iogurte, batata frita, batata de
pacote e salgados fritos, hambúrguer e embutidos, bolachas/biscoitos salgados,
bolachas/biscoitos doces ou recheados, refrigerantes nos últimos 7 dias. Os dados coletados
foram analisados de forma descritiva pelo programa Excel 2007 for Windows Vista. Os
resultados foram descritos em frequência absoluta e relativa e média e após apresentados sob
a forma de tabelas e gráficos. Análise e Discussão dos Resultados – A pesquisa foi formada
por 50 mães, das quais apenas 8% eram adolescentes (< 20 anos) e as demais (92%) tinham
20 anos ou mais de idade, não sendo, entretanto, encontrada nenhuma idosa compondo a
amostra da pesquisa. A média foi de 30,02 anos de idade. Em relação à escolaridade das
mães, 96% eram alfabetizados e, entre estes, 68% estudaram até o ensino fundamental. A
caracterização da presente amostra assemelha-se à apresentada no documento síntese do
IBASE sobre os beneficiários do programa bolsa família, que mostrou que a maioria dos
titulares, possuía entre 15 e 49 anos e estudaram somente até o ensino fundamental (IBASE,
2008). Resultados similares também foram observados na pesquisa realizada por Lima et al.,
(2013), em que a média de idade da população foi de 36,4 anos, com cerca de 75% possuindo
somente o ensino fundamental. Avaliando o hábito alimentar pode ser observado inicialmente
a frequência do consumo de salada crua, legumes e verduras cozidas. Estes foram consumidos
diariamente por 37% das mães, 41% consumia de vez em quando, ou seja, até 4 dias por
semana e 22% não consumiram estes gêneros nos últimos 7 dias. O consumo diário de frutas
foi realizado por 64% das mães, sendo que somente 8 % não consumiram nenhuma fruta nos
últimos dias. O feijão foi o alimento mais consumido durante todos os dias da semana, 80%
das entrevistadas relataram consumi-lo diariamente, sendo que 16% de vez em quando e
apenas 4% não consumiram este alimento. Em relação ao consumo de leite e derivados, a
maioria (52%) respondeu que consumiam todos os dias, 18% de vez em quando e 30%
nenhum dia da semana. dos salgados e embutidos 28% das mães afirmaram consumi-los
diariamente, 29% relataram consumir de vez em quando e 43% nenhum dia da semana. A
frequência do consumo diário de bolachas, biscoito doce ou recheado, balas, chocolates e
refrigerantes foi de 33%, 47% responderam que não consumiam e 20% falaram que
consumiam de vez em quando.
Lignani, et al., (2011), ao avaliarem as modificações na
alimentação a partir do recebimento do Programa Bolsa-Família, com uma amostra de cinco
mil domicílios do país, mostraram ter havido aumento em quantidade e variedade do consumo
de alimentos, concluindo que o programa aumentou o acesso e ajudou no poder de compra
das famílias. Contudo, prevaleceu nessas escolhas uma alimentação de alta densidade calórica
e baixo valor nutritivo. Em relação ao consumo de leite e derivados, Morimoto, et al., (2008),
avaliando a dieta em região metropolitana de São Paulo, observaram um baixo consumo deste
alimento. Estudo realizado por Figueiredo et al., (2008), verificou a frequência do consumo
de frutas, em que 60,4% dos entrevistados relataram consumi-los diariamente. Rosa (2011),
em pesquisa realizada com 41 mulheres do Programa Bolsa Família, verificou que 70,7%
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consumiam feijão todos os dias, 48,8% da amostra responderam que consumiam doces,
biscoitos, balas e chocolates por duas ou mais vezes na semana e 46,3% das entrevistadas
responderam que diariamente bebiam refrigerantes. Conclusão – diante dos dados pode-se
concluir que a maior parte da das mães eram adultas e com baixo nível de escolaridade.
quanto ao hábito alimentar os resultados deste estudo revelaram a importância do PBF no
aumento do consumo alimentar das famílias assistidas pelo programa, entretanto, é necessário
manter e aprofundar o programa, associando-o a outras políticas públicas capazes de atacar
problemas como a falta de saneamento básico e de acesso ao mercado de trabalho, fatores que
guardam correlação com a insegurança alimentar, ressaltando-se, sobretudo, a necessidade de
políticas de educação alimentar. Acredita-se, portanto, que é pertinente formular a hipótese de
que as famílias do PBF, ao aumentarem a renda mensal, também passam a consumir
alimentos com baixo valor nutricional, tais como biscoitos doces, balas, doces, chocolates e
refrigerantes. Esses achados sugerem que o PBF ampliaria os seus efeitos positivos se
associados a um programa de educação alimentar. Uma alternativa seria incluir estratégias de
promoção de alimentação saudável nas visitas semestrais de acompanhamento do estado
nutricional a que são submetidas as mães pertencentes ao Programa Bolsa Família. Esse tipo
de ação, embora simples, poderia representar um ganho em termos de políticas voltadas para a
promoção da Saúde.
Descritores: Hábitos Alimentares, Programa Bolsa Família, Frequência alimentar.
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E FUNCIONAL DE IDOSOS ATENDIDOS
EM UM CENTRO DE ESPECIALIDADES
Erika Epaminondas de Sousa1
Luciana Maria Martinez Vaz 2
Introdução - O envelhecimento das populações é uma tendência mundial. Essa
transformação demográfica é explicada pelo ritmo lento de crescimento populacional ou
mesmo sua diminuição, e está diretamente relacionada com a longevidade da população, ou
seja, o aumento crescente da população idosa. Esse aumento traz como consequência as
doenças típicas dos indivíduos dessa faixa etária, como doenças cardíacas, osteoporose. Com
o envelhecimento ocorrem várias alterações fisiológicas, naturais nessa fase da vida, como:
Alterações cutâneas, musculoesqueléticas, neurológicas, dos órgãos sensoriais, declínio
funcional. Muitas vezes limitações funcionais apresentam maior repercussão na vida diária do
que as doenças crônicas. O envelhecimento, afeta as estruturas e funções orgânicas tais como:
imunidade, capacidade fisiológica, memória, raciocínio, necessidades nutricionais, capacidade
de tolerar e resistir a agressões de várias ordens. Essas alterações ocorrem gradualmente e
insidiosamente, muitas vezes sem que o próprio indivíduo as perceba. A identificação desses
problemas é possível a partir da avaliação adequada do estado funcional e nutricional, a qual
deve ser consideradas especialidades de cada indivíduo idoso, uma vez que este é parte de um
grupo bastante heterogêneo (GUEDES; GAMA; TUSSI, 2008). Através de bons hábitos
alimentares, o idoso pode apresentar um estado nutricional que promova um envelhecimento
saudável. No entanto, a existência de algumas doenças crônicas nos idosos pode influenciar
negativamente o estado nutricional por diminuição do apetite e redução da ingestão de
nutrientes indispensáveis, levando a uma deficiência ou desnutrição. Considerando a
importância do diagnóstico nutricional precoce no paciente idoso, a fim de minimizar os
riscos de agravo a saúde e contribuir para uma rápida intervenção nutricional, fazem-se
necessário que o método de avaliação seja sensível e de fácil utilização para obter-se um fiel
prognóstico. A realização da avaliação nutricional pode revelar, desde cedo, distúrbios nos
pacientes idosos, o que representa atualmente, uma preocupação nutricional crescente.
Quando não diagnosticada, a desnutrição pode resultar em declínio da saúde, podendo levar à
morte prematura (EMED; KRONBAUER; MAGNONI, 2006). Considerando as estatísticas e
literaturas consultadas, as condições de saúde e a manutenção da capacidade funcional podem
estar alteradas em idosos que buscam centros de referências. O questionário sobre as
atividades da vida diária (AVD) desenvolvido por Katz (1963), em que estas são vistas como
habilidades de manutenção de funções básicas como tomar banho, alimentar-se, vestir-se, usar
o banheiro, caminhar e sair do leito. Quando são identificadas deficiências no desempenho da
AVD, o motivo e o tempo de aparecimento podem ajudar na determinação da causa da
disfunção e de sua potencial reversibilidade. É de extrema importância identificar os
problemas nutricionais como a incapacidade funcional dos idosos para mantê-los mais
saudáveis e independentes dentro das possibilidades terapêuticas, levando a uma melhora da
qualidade de vida. Diante do exposto, este estudo teve o propósito de analisar o perfil
nutricional e funcional de idosos, a partir da avaliação nutricional e avaliação funcional
Metodologia – Tratou-se de um estudo do tipo descritivo, quanto aos objetos, de campo
quanto às fontes de informação, de levantamento e estudo de caso, quanto aos procedimentos
de coleta, no qual foi realizada a antropometria e aplicação do questionário, visando avaliar o
NUTRICIONISTA – GRADUAÇÃO - FCMPB- e-mail: sousaerikae@gmail.com
NUTRICIONISTA – PROFESSORA Ms – FCMPB- e-mail: lucmvaz@hotmail.com
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estado nutricional e funcional de pacientes geriátricos atendidos em um centro de referência
ao idoso em João Pessoa-PB, para diagnóstico nutricional destes indivíduos. A pesquisa foi
realizada em um centro de atenção integrada à saúde do idoso (CAISI), uma instituição
pública de referência para encaminhamento de pacientes idosos, localizado no municio de
João Pessoa – PB. A população pesquisada foi constituída por 100 idosos (maiores de 60 anos
de idade), de ambos os sexos, atendidos no CAISI. Foram excluídos do estudo os que se
negaram a participar e/ou não foram autorizados pelos responsáveis, e aqueles que não se
enquadraram nos critérios de inclusão citados acima. O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, (CEP) pela Plataforma
Brasil, de acordo com as exigências da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e
do Conselho Nacional de Saúde, segundo a Resolução n0. 196/96, que trata de pesquisa
envolvendo seres humanos. Os idosos e seus responsáveis foram devidamente esclarecidos a
respeito dos objetivos e métodos a serem utilizados na pesquisa. O dirigente da instituição
também foi esclarecido a respeito da pesquisa. Seguindo o fluxo normal de projeto de
pesquisa no SUS, a Gerência de Educação em saúde (GES) da Secretaria de Saúde do
Município (João Pessoa), avaliou a proposta e autorizou a realização da pesquisa através de
documento próprio. Nesta pesquisa, os participantes foram solicitados a responder um
questionário validado: o questionário de Avaliação da Vida Diária – AVD (KATZ, 1963),
como também antropometria. O teste de AVD é composto de simples e rápidas questões,
podendo ser respondidas em pouco tempo, as questões antropométricas como peso, altura,
circunferência do braço, circunferência da panturrilha foram utilizadas para avaliação para
avaliação nutricional dos idosos. A AVD é composta por questões referentes às atividades da
vida diária como vestir-se, banhar-se, uso do banheiro, transferir-se, alimentar-se e controle
esfincteriano. Para avaliação das AVD, questionou-se o paciente ou cuidador sobre a
independência quanto à capacidade de tomar banho, não recebendo ajuda ou a recebendo
somente para lavar uma parte do corpo; sobre a habilidade de se vestir, verificando se o
paciente é capaz de pegar a roupa e vestir-se sem qualquer ajuda, exceto para amarrar os
sapatos; quanto a higiene pessoal, avaliando se consegue ir ao banheiro, usá-lo, vestir-se e
retornar ao que estava fazendo sem qualquer ajuda, podendo usar andador ou bengala para
isso; sobre a capacidade de transferência, averiguando a capacidade em deitar-se na cama,
sentar na cadeira e levantar sem ajuda, podendo usar andador ou bengala; sobre continência,
avaliando se o idoso controla completamente urina e fezes e, por fim, quanto à alimentação,
indagando se é capaz de comer sem ajuda, exceto para cortar carne ou passar manteiga no
pão. Destas 6 atividades avaliadas, uma pontuação igual ou inferior a dois implica na
necessidade de assistência, indicando uma dependência importante, uma pontuação três e
quatro indica uma dependência parcial, podendo o idoso requerer ou não auxílio; e entre cinco
e seis indica que o idoso é independente ou seja, possuem habilidade para desempenhar
tarefas do dia a dia. (KATZ, 1963, FREITAS; MIRANDA; NERY, 2002, CARVALHO;
PEIXOTO; CAPELLA, 2007). Para verificação do peso, foi utilizada uma balança mecânica,
tipo plataforma, previamente calibrada, os idosos foram pesados em posição ereta com pernas
e calcanhares juntos, descalços, no centro da balança e braços ao longo do corpo. Para a altura
utilizou-se o estadiômetro acoplado à balança, onde ficaram olhando para o horizonte
(NACIF; VIEBIG, 2008).Para avaliação antropométrica foi utilizado o Índice de Massa
Corporal (IMC), indicador simples do estado nutricional calculado a partir da seguinte
fórmula: peso atual (kg) / altura (m)2, os idosos foram classificados com base nos pontos de
corte propostos por Lipschitz (1994), de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde
(SISVAN, 2004). Os perímetros constituem-se de massa adiposa, massa muscular e tamanho
ósseo, porém, sua medida reflete a depleção da reserva de gordura corpórea e proteica que
induz a um problema nutricional, pois pode interferir com os mecanismos adaptativos de
utilização de gordura, como combustível endógeno em estados de inanição ou semi-inanição.
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A circunferência do braço (CB) é muito utilizada e reflete modificação da massa muscular e
do tecido subcutâneo sem distinguir tecido adiposo e massa magra. A circunferência do braço
- CB foi mensurada com o braço formando um ângulo de 90 C0 e flexionado em direção ao
tórax, no ponto médio entre o acrômio e o olécrano, com fita métrica inelástica. O resultado
obtido foram comparados com valores de referência do NHANES III (National Health and
Nutrition Examination Survey), 2009 e de Sampaio (2004). A circunferência da panturrilha
(CP) foi medida utilizando uma fita métrica inelástica, com os idosos sentados com os pés
ligeiramente afastados e a perna em ângulo de 450, sendo a fita colocada na circunferência
máxima da panturrilha (MARTINS; CARDOSO, 2000). Para avaliação da CP foi utilizado o
ponto de corte com valores inferiores a 31 cm, como indicador de perda de massa muscular
(WHO, 1995). Os dados coletados foram analisados de forma descritiva pelo programa Excel
2007 for Windows Vista. Análise e Discussão dos Resultados: Para avaliação
antropométrica isolada foram utilizados como indicadores o Índice de Massa Corporal (IMC),
Circunferência da Panturrilha (CP) e a Circunferência do Braço (CB). Dentre os resultados
observa-se que 21% relataram ter perdido peso nos últimos meses mais de 3 kg, e 30%
referiram diminuição entre 1 a 4 kg, apresentando uma tendência de perda de peso com o
aumento da idade. Dessa maneira, têm-se como resultados do IMC que 12% dos idosos
apresentaram um quadro de magreza, 25% dos idosos se mostram em estado nutricional
normal e 63% dos idosos com excesso de peso. Em relação a capacidade funcional avaliados
na faixa etária de 60 a 69 anos 85% são independentes, e 14 tem dependência parcial. Já na
faixa etária de 70 a 79 anos, 76% são independentes, e 23% tem dependência parcial. Nos
idosos maiores de 80 anos 22 % são independentes, 66 % têm dependência parcial e 11%
dependência importante. Conclusões- O envelhecimento tem uma influência significativa no
grau de dependência e capacidade funcional do ser humano. A utilização de instrumentos de
avaliação geriátrica como o IMC e o AVD, facilita a determinação do perfil do idoso,
tornando mais confiável à transmissão de informações entre os diversos profissionais da saúde
e permitindo acompanhar o progresso da terapia que pretende a ser mais apropriada em cada
caso. Mesmo estando sob condições de vida semelhantes, os idosos podem apresentar
diferenças no estado nutricional e funcional. Avaliar a capacidade funcional no idoso
possibilita a intervenção na promoção de saúde com ações que retardem o aparecimento das
incapacidades, e viabilizar a reabilitação quando forem detectadas reduzindo o número de
idosos dependentes melhorando a qualidade de vida. No entanto, todos os instrumentos são
válidos se bem aplicados. Para um diagnóstico completo do estado nutricional e funcional,
além de exames bioquímicos, é necessário aplicar um conjunto de métodos já existentes e
associá-los a um programa regular de acompanhamento. Desta forma, acredita-se que o
presente estudo serve como parâmetro para o desenvolvimento de Políticas Públicas no
sentido de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos acima de 60 anos.
Descritores: Idoso. Avaliação Nutricional. Avaliação Funcional.
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DEFICIENCIA DE VITAMINA A NO GRUPO MATERNO-INFANTIL: UMA
REVISÃO DOS ÚLTIMOS ANOS
Ailton Moura Junior1
Caroline Severo de Assis2
Cintya Patricia de Albuquerque Tormes3
Itla Nali Andrade Barbosa4
Rúbia Cartaxo Squizato de Moraes5
Ana Cláudia Freire Vieira6
INTRODUÇÃO: A carência nutricional de micronutrientes tem ganhado maior espaço nos
dias atuais uma vez que há uma crescente nos números de evidências que comprovam o seu
impacto na morbi-mortalidade principalmente nos grupos de mulheres em idade fértil e
crianças (COELHO, 2003). O grupo materno infantil (gestantes, nutrizes, lactente, préescolares, escolares e adolescentes) vem sendo bastante prejudicado pelos maus hábitos
alimentares, já que esse período é de maior vulnerabilidade, e necessidades nutricionais,
sendo necessário um maior aporte de nutrientes para o crescimento e desenvolvimento
adequado. A Vitamina A é um micronutriente essencial ao crescimento e desenvolvimento do
ser humano que atua na manutenção da visão, no funcionamento adequado do sistema
imunológico, e mantêm saudáveis as mucosas que também atuam como barreiras de proteção
contra infecções. A deficiência dessa vitamina leva à queratinização de epitélios, a mesma
afeta não somente os olhos como também o epitélio de revestimento dos tratos gastrintestinal,
respiratório e do aparelho genitourinário; esta queratinização do epitélio gastrintestinal ou
respiratório pode acarretar diminuição da resistência à colonização e à penetração de
microorganismos, com isto a integridade do sistema imune pode também ser comprometida;
um dos exemplos deste comprometimento seria a redução do transporte de imunoglobulinas
secretoras através do epitélio alterado, respiratório ou gastrintestinal. Atualmente, sabe-se que
mesmo quando os sinais da deficiência da vitamina A estão ausentes esta alteração intensifica
a gravidade de enfermidades como diarreia e outros processos infecciosos, podendo provocar
quadros de imunodeficiência de origem exclusivamente nutricional. Esta deficiência
nutricional tem sido caracterizada como um problema de saúde pública principalmente nos
países subdesenvolvidos. No Brasil vários levantamentos realizados em diferentes regiões
apontam a hipovitaminose a como um problema endêmico, sobretudo da região nordeste e
sudeste do país, sendo evidenciados principalmente entre crianças (Santos et al., 2005). Porem
quando o consumo do retinol é exagerado, ocorre uma intoxicação por esta vitamina,
denominada de hipervitaminose A, surgindo sintomas como: pele seca, áspera e descamativa,
fissuras labiais, ceratose folicular (oclusão do folículo piloso), dores nos ossos e articulações,
câimbras, queda dos fios de cabelo, lesões no fígado, redução do crescimento do indivíduo,
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falta de apetite entre outras. Portanto este estudo teve como objetivo revisar na literatura os
trabalhos científicos publicados nos últimos anos que descreveram a prevalência de
deficiência de vitamina A no grupo materno-infantil, os seus fatores causais, bem como as
medidas de intervenção adotadas atualmente. METODOLOGIA: Foram pesquisados artigos
científicos publicados nos últimos dez anos a partir de consultas ao setor de periódicos da
biblioteca local, medline e biblioteca virtual de saúde. Foram usados também livros-textos
recentes, considerando a relevância e o valor informativo do material e alguns artigos-chave
selecionados a partir de citações em outros artigos. A inclusão dos artigos foi realizada com
base nas palavras-chave deficiência de vitamina a e saúde materno-infantil, enfatizando-se
estudos
com
gestantes,
puérperas,
nutrizes,
lactentes
e
pré-escolares.
DESENVOLVIMENTO: Segundo o estudo de Milagres, Nunes e Ana (2007), um grande
índice de DVA foi registrado em populações de vários Estados Brasileiros, entretanto em São
Paulo, Minas Gerais e Sergipe, os limites de retinol sérico foram considerados 20% abaixo do
que preconiza a Organização Mundial da Saúde (OMS) e no Estado da Bahia os níveis
atingiram 40% abaixo do esperado. No Brasil, os estudos de prevalência têm demonstrado
que a hipovitaminose A é considerada um problema de saúde pública na Região Nordeste.
Levantamentos realizados nos Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia, no período de
1987 a 1997, mostraram prevalências entre 16% e 55% de níveis inadequados de retinol
sérico em pré-escolares; nos Estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, sinais
clínicos oculares, como mancha de Bitot e cicatrizes corneais, foram diagnosticados em
crianças na idade pré-escolar, sobretudo, durante a entressafra, período que compreende os
meses de setembro a dezembro, quando ocorre a estiagem das chuvas no semiárido,
comprometendo, sobremaneira, a produção, a oferta e o consumo de alimentos. Por outro
lado, vários casos de xeroftalmia grave (xerose de córnea, úlcera e ceratomalacia) foram
documentados em hospitais pediátricos de João Pessoa, Paraíba (FERNANDES et al., 2005).
Os segmentos populacionais compostos por recém-nascidos, gestantes, puérperas e préescolares constituem grupos tradicionalmente reconhecidos como de risco para a deficiência
da vitamina A, devido ao momento biológico de extrema demanda nutricional, em fase de
expressivo crescimento ou desenvolvimento. Há consenso universal de que crianças menores
de seis anos pertencem ao grupo de maior risco para desenvolver manifestações clínicas da
carência, já que suas necessidades de vitamina A são proporcionalmente maiores que as de
qualquer outro grupo etário devido ao seu rápido crescimento, além da maior prevalência de
doenças infecciosas nessa faixa etária (EIGBEFOH, et al., 2005; UNDERWOOD, 2004). Em
seus estudos Milagres, Nunes e Ana (2007), ressaltaram que devem continuar a serem
adotadas medidas de intervenção no Brasil e no mundo para promover, prevenir e/ou reduzir a
hipovitaminose A e as doenças decorrentes da mesma; educação nutricional e programas de
apoio governamental que gerem impacto na sociedade são apontados como estratégias de
combate. Ainda segundo os supracitados a suplementação de vitamina A é uma medida sem
sombra de dúvidas efetiva, porém a curto prazo, já a educação nutricional é útil a longo prazo,
sendo complemento da suplementação. Dary e Mora (2002), afirmaram que o uso de óleo
vegetal fortiﬁcado com vitamina A constitui técnica simples e de baixo custo. No Brasil, a
vitamina A adicionada ao óleo usado na alimentação básica para cozimento de arroz mostrou
signiﬁcativo aumento das reservas dessa vitamina no fígado das pessoas alvo do estudo.
Ressalta-se, sobretudo, a necessidade urgente de educar a população e incentivar o consumo
de alimentos fontes de vitamina A, como medidas autossustentáveis em longo prazo e que
merecem lugar de destaque nas políticas públicas da região. Associado a tudo isso é muito
importante o combate à desnutrição e o controle de doenças parasitárias (PAIVA et al., 2005).
CONCLUSÃO: A partir do presente estudo, concluiu-se que a deficiência de vitamina A
infelizmente ainda é considerada um problema de saúde pública em algumas Regiões do
Brasil e tem consequências sérias a saúde materno-infantil, visto que esse período fisiológico
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é de grande vulnerabilidade, e que também se devem principalmente ao fato de apresentar
maus hábitos alimentares, contribuindo para o aumento das taxas de mortalidade materna e de
lactentes nos primeiros meses de vida. Essa endemia deve ser tratada por meio da
suplementação de vitamina A, fornecido por programas governamentais, bem como a
educação nutricional por intermédio do incentivo a ingestão de alimentos que contenham essa
vitamina e ainda a fortificação de alimentos para que a deficiência de vitamina A seja sanada,
tornando a alimentação saudável um cotidiano na vida dos brasileiros, porém durante a
gestação, a suplementação deve ser monitorada, pois, assim como a carência, o uso excessivo
e indiscriminado dessa vitamina pode acarretar complicações no binômio mãe-filho.
Descritores: Deficiência de vitamina A, Epidemiologia, Vitamina A, Saúde materno-infantil.
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ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES
DE UMA REDE PRIVADA DE JOÃO PESSOA – PB
Rayane de Melo Máximo1
Lívia Hellen Fuoco Santos²
Marina Ramalho Ribeiro³
Reginaldo Pessoa de Araújo4
Susy Mary Souto de Oliveira5
Introdução: A fase escolar é um período em que requer atenção para as crianças, tanto em
seu crescimento como no desenvolvimento. Antes a desnutrição e o baixo peso eram
constantes problemas de saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento.
Porém, nos últimos anos, o problema do baixo peso deu lugar à obesidade e suas doenças
relacionadas, devido ao acesso à alimentos com alta densidade calórica, o estilo de vida
sedentário e os meios de comunicação que vêm influenciando substancialmente o consumo de
alimentos, que, em geral, contêm altos níveis de constituintes não saudáveis. A obesidade
infantil é considerada uma doença crônica e epidêmica, tendo prevalência crescente em todo o
mundo, com consequente aumento da morbidade e piora da qualidade de vida da população
(SILVEIRA, 2008). A avaliação nutricional é um conjunto de procedimentos desenvolvidos
para o diagnóstico individual ou coletivo. E um dos objetivos é identiﬁcar o estado
nutricional, que é a condição de saúde de um indivíduo decorrente do acesso adequado a
alimentos e ao processo de nutrição, que por sua vez é determinado pela ingestão, absorção,
utilização e excreção de nutrientes (ANTONIO; MENDES, 2010). Onde a realidade de
muitos brasileiros em sua grande maioria, a alimentação consumida não é nutritiva,
ocasionando no aumento do índice de crianças desnutridas ou mesmo obesas, devido à
transição nutricional. Fatores estes que comprometem de forma significativa no
desenvolvimento adequado das crianças (TEIXEIRA; MARBÁ; PINTO, 2010). Por esses
fatores se dá a importância da avaliação nutricional, tanto na atenção primária, para
acompanhar o crescimento e a saúde da criança, quanto na detecção precoce de distúrbios
nutricionais, seja desnutrição, seja obesidade, assim citados anteriormente (OLIVEIRA;
BRASIL, 2009).Antropometria constitui-se em um método de investigação científica que se
ocupa da medição das variações das dimensões físicas e da composição corporal do homem
em suas diferentes faixas etárias e de acordo com seus distintos graus de nutrição
(NACIF;VIEBIG, 2008). Sendo úteis para avaliar o excesso nutricional e/ou desnutrição
(HAMMOND, 2011). O método investigativo científico utilizado são as variáveis
antropométricas de peso e altura, bastante conhecido, simples de aferir e com objetividade da
medida, além da utilização do índice de massa corporal (IMC).Portanto se faz necessário a
realização desta pesquisa para avaliar e caracterizar o estado nutricional de escolares,
identificando se há prevalência de excesso de peso ou eutrofia entre os mesmos.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, caracterizada quanto aos objetivos como
descritiva. Foi realizada avaliação antropométrica nos escolares. O presente estudo foi
realizado no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, da rede privada de ensino, localizada à Av.
Epitácio Pessoa no município de João Pessoa – PB, que atende crianças de classe média alta.
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O colégio é composto por turmas do Maternal ao 3º ano do Ensino Médio, com
funcionamento nos turnos manhã e tarde. A pesquisaavaliou escolares, na faixa etária de 7 a
12 anos, que correspondem às séries do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. O tamanho da
amostra foi calculado levando-se em consideração o nível de significância de 95%, obtendose 160 alunos, de ambos os gêneros, o que representa, aproximadamente, 70% do universo
total dos alunos do colégio nesse perfil.A seleção da amostra foi realizada aleatoriamente
através de sorteio a partir da lista de frequência. Para avaliação do estado nutricional utilizouse o IMC /Idade adotando-se os pontos de corte preconizados pela Organização Mundial de
Saúde (2007) :<Escore-z -3 (magreza acentuada), ≥ escore-z -3 e <escore-z -2 (magreza), ≥
escore-z -2 e ≤ escore-z +1 (eutrofia), ≥ escore-z +1 e ≤ escore-z +2 (sobrepeso), ≥ escore-z
+2 e ≤ escore-z +3 (obesidade), >escore-z +3 (obesidade grave). As análises de dados foram
realizadas utilizando-se o programa Excel 2007 (MicroSoft®), através de média e frequência
simples e os resultados demonstrados através de figuras e tabelas.Análise e discussão dos
resultados:A população estudada foi composta por 160 crianças, sendo 58,7% do gênero
feminino e 41,3% do gênero masculino, onde 21,9% e 38,1% dos gêneros masculino e
feminino, respectivamente estão eutróficos, 8,1% e 11, 9% sobrepeso, 5,0% e 6,8% de
obesidade e 6,3% e 1,9% obesidade grave, para os gêneros masculino e feminino
respectivamente.Giugliano e Melo (2004) em seu estudo com escolares verificaram que
51,7% eram do gênero feminino e 48,3% do gênero masculino. Tais resultados são
semelhantes ao do atual estudo.Entre os indivíduos na faixa etária de 7 a 12 anos, 71,8%
encontravam-se entre 7 e 9 anos de idade, onde 63,5% eram meninas e 36,5% eram meninos,
28,2% estavamentre 10 e 12 anos, onde 44,4% eram do gênero feminino e 55,6% do gênero
masculino. Observa-se que na faixa etária de 7 a 9 anos 59,1% encontram-se eutróficos,
21,8% com sobrepeso, 8,7% obesidade e 10,4% obesidade grave. Nos escolares com idade
entre 10 e 12 anos 62,2% são eutróficos, 15,6% sobrepeso, 20% obesidade e 2,2% obesidade
grave.Para avaliar o estado nutricional dos escolares, utilizou-se o IMC para idade.Não foram
identificadas crianças classificadas em magreza, verificou-se que 60% estavam eutróficos,
20% apresentam sobrepeso, 11,9% apresentam obesidade e 8,1% obesidade grave. De acordo
com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) os escolares de diferentes regiões do Brasil se
encontram com excesso de peso entre 10,8 e 33,8%. Um ponto relevante sobre a prevalência
da gordura corporal excessiva na infância refere-se à precocidade com que podem surgir
efeitos danosos à saúde, além das relações existentes entre obesidade infantil e sua
persistência até a vida adulta (SBP, 2008).Em estudo recente Sintoni, Souza e Dourado (2013)
verificaram em um estudo com indivíduos entre 5 e 14 anos quea prevalência de sobrepeso foi
de 15,6%, obesidade 9,1% e obesidade grave 6,5%, resultados semelhantes ao presente
estudo.Conclusões:A partir da análise dos resultados, pôde-se concluir que, mesmo com a
maioria de crianças com estado nutricional eutrófico, aqueles com excesso de peso constituem
uma população com fatores de risco para desenvolvimento de diversas patologias,
necessitando de maiores atenções. Os dados obtidos quanto a este aspecto ilustram
nitidamente o processo de transição nutricional acontecendo na cidade de João Pessoa, assim
como está ocorrendo na maioria dos países do mundo.
Portanto, diante dos dados apresentados, faz-se necessária a realização de estudos
direcionados aos serviços de saúde à investigação ativa do estado nutricional da população,
principalmente das crianças. Assim como há a necessidade de um trabalho conjunto de
educação nutricional e em saúde com os profissionais da saúde, com as escolas e com os pais
e/ou responsáveis, para haver mudanças nos aspectos negativos e também para a prevenção de
doenças crônicas não transmissíveis e para a melhoria da qualidade de vida dessa população.
Descritores: Avaliação nutricional; Fase escolar; Transição Nutricional.
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HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS PARA PREVENIR ALTERAÇÕES
NUTRICIONAIS EM ESCOLARES
Itla Nali Andrade Barbosa1
Zianne Farias Barros 2
INTRODUÇÃO: As crianças em idade escolar estão em constante aprendizado, crescimento
e desenvolvimento, e para isso é necessário à educação nutricional como forte aliada a
influencia de bons hábitos alimentares, como a preferência por frutas e verduras, e a exclusão
de alimentos ricos em calorias vazias. As escolhas alimentares possuem influência da cultura,
de crenças, do convívio com amigos, onde a família exerce o papel principal de modelo para o
hábito alimentar da criança. Os hábitos alimentares adquiridos na infância tendem a ser
solidificados na idade adulta então se torna necessário um acompanhamento nutricional
adequado, seja familiar, ou escolar, estimulando o interesse por uma alimentação saudável.
Suas exigências nutricionais são altas, sendo necessária uma boa seleção alimentar, para seu
crescimento, desenvolvimento e rendimento escolar. Existe nesta fase um aumento de
atividade física informal, como uso de skates, patins, bicicleta, influenciando na estimativa do
gasto energético. Porém também surgiu o comportamento sedentário, tais como computador,
televisão, vídeo game. A disponibilidade e o acesso ao alimento em casa, as práticas
alimentares e o preparo do alimento, influenciam o consumo alimentar da criança. E quando o
meio ambiente é desfavorável, o mesmo poderá propiciar condições que levem ao
desenvolvimento de distúrbios alimentares que, uma vez instalados, poderão permanecer ao
longo da vida (OLIVEIRA, et al., 2003). O conhecimento dos alimentos, é necessário para
uma aquisição de alimentos variados fundamentais para uma alimentação saudável, é
importante a oferta de vegetais e frutas para o consumo, para que o escolar tenha preferência a
estes alimentos. O conhecimento em nutrição também influenciam bons hábitos alimentares,
sendo interessante que a educação nutricional fosse incorporado ao currículo escolar,
envolvendo professores, comunidade escolar e família. A mídia tem participação ativa nas
atividades infantis, assim, os meios de comunicação desempenham papel estruturador na
construção e desconstrução de práticas alimentares adequadas. Com o ritmo acelerado da vida
moderna, criou se um novo consumidor, caracterizado pela falta de tempo de preparar
refeições saudáveis, onde a praticidade e rapidez se tornaram fundamental, assim a sociedade
vem, de forma progressiva, renegando refeições nutritivas e adequadas à saúde em nome da
praticidade e da comodidade proporcionadas. Sendo assim, as indústrias deveriam produzir
alimentos adequados, com mais fibras, e menos gordura, açúcar e sódio. Santos e Leão
(2008) relatam que o estado nutricional de uma criança possui papel fundamental para que seu
crescimento seja progressivo e para que ela desenvolva suas aptidões psicomotoras e sociais,
sendo o estado nutricional caracterizado pelo balanço entre a necessidade e a oferta de
nutrientes, está intimamente ligado à saúde da criança, influenciando seu processo de
crescimento e evolução clínica. Atualmente, a saúde da criança tem sido afetada pelas práticas
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da vida urbana, na qual ocorrem mudanças de comportamento principalmente com relação à
dieta e à atividade física, o que proporciona aumento nas taxas de sobrepeso e obesidade. A
avaliação nutricional de populações, especialmente através da realização de inquéritos
nutricionais no ambiente escolar, é uma ferramenta de suma importância para compreensão do
perfil nutricional dos estudantes e, consequentemente, para a racionalização dos recursos
financeiros destinados às instituições. O Brasil tem apresentado profundas modificações no
perfil nutricional de sua população, resultando em um processo chamado transição
nutricional, que corresponde as mudanças no padrão nutricional, onde a principal
característica é o aumento de alimentos ricos em gorduras, açúcares, sódio, e a redução de
alimentos saudáveis, como frutas, fibras e carboidratos complexos, ocorrendo uma passagem
da desnutrição para a obesidade. O nível socioeconômico interfere na disponibilidade de
alimentos e no acesso à informação, bem como pode estar associado a determinados padrões
de atividade física, constituindo-se, portanto, em importante determinante da prevalência da
obesidade (SILVA; BALABAN; MOTTA, 2005). Portanto este estudo tem como objetivo
discutir a partir de uma revisão literária, os hábitos alimentares saudáveis para prevenir
alterações nutricionais em escolares. METODOLOGIA: A pesquisa quanto aos objetivos foi
exploratória, pois proporcionou maiores informações, sobre determinado assunto. Quanto ao
objeto tratou-se de uma pesquisa bibliográfica quando foram analisados trabalhos publicados
sobre o tema hábitos alimentares saudáveis para prevenir alterações nutricionais em escolares.
Utilizaram-se as palavras chave: estado nutricional, escolares e hábitos alimentares. Foi
realizada como metodologia única, a pesquisa bibliográfica em livros, sites científicos, tais
como: Scientific Eletronic Library On-line (SCIELO), Google Acadêmico, que abordaram
aspectos referentes ao tema. DESENVOLVIMENTO: Os principais problemas envolvendo a
nutrição e a alimentação decorre do excesso ou da carência de determinados nutrientes. O
tempo dedicado à permanência em frente à TV, video-game e computador mostrou-se
superior ao destinado à prática de atividade física, porém a diferença entre eutróficos e obesos
não é a ausência, mas a duração da prática sedentária. A permanência por mais de 4 horas e
30 minutos em atividades sedentárias são variáveis comportamentais que corroboram para a
prevalência de excesso de peso e obesidade (SUNE, et al., 2007). Pimenta e Palma (2001)
observaram que existe uma tendência das crianças em ocuparem seu tempo com atividades
que necessitem um menor gasto calórico, favorecendo um balanço energético positivo que
tende ao acúmulo de gordura corporal. Somado a isso, a vontade de comer estimulada pelo
ato de assistir à TV são variáveis que influenciam diretamente à ocorrência de obesidade na
infância. Para Guimaraes et al. (2012) as principais variáveis para os hábitos alimentares
inadequados são a migração interna, alimentação fora de casa, crescimento na oferta de
refeições rápidas (fast food) e ampliação do uso de alimentos industrializados. O
conhecimento restrito e hábitos alimentares menos saudáveis aumentam em cinco vezes as
chances do desenvolvimento da obesidade, e a preferência alimentar das crianças é
influenciada diretamente pela cultura e principalmente pelos hábitos dos pais, além do fator
socioeconômico (TRICHES; GIUGLIANI, 2005). A alimentação em grupo, principalmente
nas creches, favorece a modificação de hábitos alimentares, por facilitar a aceitação de novos
alimentos, sendo importante a implantação de programas de educação nutricional nestas
instituições para promover uma melhora na qualidade da alimentação infantil (VALLE;
EUCLYDES, 2007). O nível socioeconômico interfere na adoção de bons hábitos alimentares
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na medida em que determina a disponibilidade de alimentos e o acesso à informação. Nos
países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, onde a disponibilidade de alimentos é um
problema importante, a obesidade na infância é mais prevalente nas classes socioeconômicas
elevadas. Nos países desenvolvidos, nos quais mesmo os indivíduos de baixa renda têm
acesso ao alimento, pode-se encontrar uma menor prevalência de obesidade infantil nas
classes de renda elevada, devido ao maior acesso à informação acerca de padrões dietéticos e
de atividade físicas mais saudáveis (SILVA; BALABAN; MOTTA, 2005). CONCLUSÃO:
Foi comprovado que as mudanças no padrão alimentar das crianças vem acarretando varias
alterações nutricionais ao longo do tempo. A diminuição das boas práticas alimentares, e da
alimentação no convívio familiar esta ficando cada vez mais escasso devido à correria do dia
a dia, dando inicio a transição nutricional com o aumento do consumo de alimentos
industrializados, outro fator de mudança no padrão alimentar é a condição socioeconômica, já
que esse fato esta diretamente ligada com a escolha alimentar de um individuo. Ao constatar
tal evidencia, faz necessária a participação dos pais e da escola na alimentação com a
influência de hábitos alimentares saudáveis, ações de educação nutricional, incentivo a prática
de atividade física, diminuição do tempo de brincadeiras com jogos eletrônicos e uma ação
que também atingisse a família desses escolares, uma vez que é nos primeiros anos de vida
que são estabelecidas suas preferencias alimentares. Com a adoção dessas medidas se evitaria
ou retardaria o aparecimento de alterações nutricionais na vida dessas crianças ate a vida
adulta, já que uma alimentação saudável promove um crescimento, desenvolvimento e
aprendizado adequado. A médio e longo prazo essas mudanças no padrão de vida alimentar
reduzem consideravelmente problemas de saúde publica, tais como desnutrição e obesidade.
Descritores: Estado Nutricional; Escolares; Hábitos Alimentares.
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INSEGURANÇA ALIMENTAR E ESTADO NUTRICIONAL
DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB
Rayana de Oliveira Paredes1
Francisca Isabel Rosendo de Sousa2
Vanessa Kerolaine Pires Ferreira3
Zianne Farias Barros4
Marcela Almeida Véras³
Anamélia Schuler Mello Lula de Amorim6
Introdução: De acordo com a definição construída na II Conferência Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional, realizada em Olinda no ano de 2004, a segurança alimentar é: "a
realização do direito de todos ao acesso regular e permanente de alimentos de qualidade, em
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo
como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e
que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis (CNSAN, 2004)". O Direito
Humano a uma Alimentação Adequada atualmente tem respaldo na Lei Orgânica de
Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), sancionada pelo Presidente da República em
setembro de 2006, e apoio institucional na estratégia Fome Zero do Governo Federal, que
busca assegurar este direito às pessoas com dificuldade de acesso aos alimentos, pela
expansão da produção e do consumo de alimentos saudáveis, geração de ocupação e de renda,
e pela melhoria da escolarização, das condições de saúde e do acesso ao abastecimento de
água (Brasil, 2007). Pelas características da definição de Segurança Alimentar e Nutricional,
aspectos subjetivos como a própria percepção da fome, a escolha dos alimentos e até o medo
de vir a passar fome são componentes deste conceito (Radimer et al.,1992). Torna-se assim,
oportuno e relevante identificar indicadores que possam verificar desde o direito de acesso aos
alimentos até as condições concretas desse acesso e suas consequências finais no estado de
saúde e nutrição dos indivíduos e coletividades. Segundo Segall-Côrrea, (2007) nenhum
indicador, isoladamente, consegue dar conta das múltiplas dimensões da segurança alimentar
e nutricional (SAN), necessitando-se, portanto de instrumentos que possibilitem avaliar sua
própria condição, em nível de populações, grupos sociais específicos, famílias e indivíduos,
face à diversidade de exposições e de suas consequências (Ruel, 2003). Na insegurança
alimentar existem também componentes psicológicos importantes, como a preocupação, a
incerteza de ter ou não alimento no próximo mês (Salles-Costa, 2006). Nessa perspectiva, a
partir da experiência da Universidade Cornell foi desenvolvido e validado, um modelo de
questionário voltado para a realidade brasileira, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar
(EBIA), onde a questão alimentar é percebida em seus vários níveis: a preocupação de faltar
alimento, o comprometimento da qualidade da alimentação da família e, como aspecto mais
grave, a restrição quantitativa na disponibilidade de alimentos (Segall-Corrêa et al.,2004). O
grupo populacional mais vulnerável à insegurança alimentar são as crianças, visto que as
consequências nutricionais são mais imediatas e graves, e também porque, quando uma
criança apresenta problemas no estado nutricional por insuficiência alimentar, pode-se
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prognosticar que no domicílio os adultos estejam se alimentando de maneira insuficiente há
algum tempo (Messer; Ross, 2002). Conhecer a prevalência de insegurança alimentar é de
grande importância para a avaliação das condições de vida e, consequentemente, para o
planejamento de políticas públicas de combate à fome. Com esta justificativa, o presente estudo teve como objetivo analisar, a insegurança alimentar e o estado nutricional de crianças
atendidas em uma Unidade de Saúde da Família no município de João Pessoa-PB.
Metodologia: O estudo tratou se de uma pesquisa de campo, do tipo descritivo, de caráter
quantitativo, foi realizado no mês setembro de 2013. A população estudada consistiu numa
amostra de 33 crianças menores de 09 anos, sendo 17 do gênero masculino e 16 do gênero
feminino de uma Unidade de Saúde da Família do município de João Pessoa-Pb, localizado
na Rua Profirio Ribeiro, no bairro de Mandacarú. A amostra foi aleatória e foram excluídos os
participantes que se recusaram a participar da pesquisa. Foram realizadas avaliações
antropométricas de todas as crianças participantes. Para a aferição do peso foi utilizada uma
balança digital de marca Balmak, com capacidade mínima de 100g, máxima de 200 Kg e
sensibilidade de 100g. Crianças que ainda não andavam foram pesadas em uma balança
pediátrica de marca Welmy, com capacidade mínima de 0 Kg, máxima de 15 Kg e
sensibilidade de 10g. Todas as crianças foram pesadas descalças, sem nenhum objeto nos
bolsos e com roupas leves, de pé no centro do equipamento, ereto, com os pés juntos e os
braços estendidos ao longo do corpo (SISVAN, 2004). Para a aferição da altura das crianças
foi utilizado o estadiômetro fixo da própria balança, com capacidade de 200 cm e
sensibilidade de 0,1cm. Os menores de um metro foram medidos em decúbito dorsal, com as
pernas juntas e em extensão (tomada do comprimento), utilizando o infantômetro, com
amplitude de 100cm e subdivisões de 0,1 cm. Todas as crianças foram medidas descalças,
sem adereços de cabeça, de costas para balança, com o olhar voltado para o horizonte, os
braços estendidos longitudinalmente, em posição ereta, com os pés unidos (SISVAN, 2004).
O Estado Nutricional das crianças foi classificado pelos índices estatura/idade (E/I),
peso/idade (P/I) e índice de massa corporal (IMC), expressos em escore-Z. O padrão de
referência para classificação das medidas de peso e estatura foi o recomendado pela
Organização Mundial da Saúde (2006) e pelo Ministério da Saúde (2008), adotando-se os
seguintes pontos de corte para categorização dos resultados: Desnutrição: < –2 escores Z;
Risco nutricional: –2 escores Z a < –1 escore Z; Adequado: –1 escore Z a < 2 escores Z;
Sobrepeso: ≥ 2 escores Z. A avaliação da (in)segurança alimentar foi efetuada mediante a
aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar – EBIA, composta de 15 perguntas
fechadas, com respostas positivas e negativas, relativas à percepção dos entrevistados sobre a
situação alimentar vivida nos últimos três meses anteriores à entrevista. As respostas foram
codificadas, considerando o processo de insegurança alimentar crescente, passando pela
preocupação com a falta de alimentos, pelo comprometimento da qualidade da alimentação e,
por último, pela deficiência quantitativa da alimentação e até mesmo fome entre adultos e
crianças da família. Para as respostas positivas, foi atribuído o valor 1 (um) e, para as
negativas, o valor 0 (zero), resultando num escore com amplitude teórica de 0 a 15 pontos. A
soma dos escores resultantes foi classificada em quatro níveis: 0 (zero), segurança alimentar;
1 a 5, insegurança alimentar leve; 6 a 10, insegurança alimentar moderada; e 11 a 15,
insegurança alimentar grave. Cada pergunta central era complementada por uma pergunta
sobre a frequência com que o evento afirmativo ocorre. No presente estudo essas informações
complementares sobre frequências não foram utilizadas. Os dados referentes ao presente
estudo foram processados e analisados de forma eletrônica a partir da construção de um banco
de dados (Excel® 2007) e de um programa de análise específico para o cumprimento dos
objetivos da pesquisa, o software Statistical Package for Social Science version 18.0 (SPSS
Inc., Chicago, U.S.A.). A análise descritiva foi feita com a construção de tabelas de
freqüências univariadas, com distribuições percentuais para as variáveis qualitativas ou
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categóricas e com o cálculo de medidas-resumo, como médias e desvios-padrão para as
variáveis quantitativas ou não categóricas. Análise e Discussão dos Resultados: A população
analisada compreendeu 33 crianças de ambos os gêneros, na faixa etária de 04 meses a 09
anos, dos quais (51,5%) eram do gênero masculino e (48,5%) do gênero feminino. A idade
média foi de 2,6 (± 0,83) anos, estatura média de 88,3cm (± 22,3cm), peso médio de 14,7kg
(± 7,83kg) e IMC médio de 16,9 Kg/m2 (±3,16 Kg/m2). Marinho (2008), em seu estudo sobre
estado nutricional de crianças de 0 a 10 anos acompanhadas pelo sistema de vigilância
alimentar e nutricional (SISVAN) na 1ª coordenadoria regional de saúde do estado do Rio
Grande do Sul, observou que do total da amostra, 51% das crianças eram do gênero
masculino e 49% do gênero feminino corroborando com os dados encontrados na atual
pesquisa. Em relação ao estado nutricional, definido pelo cálculo do IMC, verificou-se que
(78,8%) da população estudada encontrava-se dentro dos padrões normais, ou seja, foram
considerados eutróficos. Dentre os avaliados, 6,8% encontravam-se com sobrepeso, enquanto
(6,1%) da população apresentavam risco de sobrepeso e (9,1%) obesidade, não sendo
encontrado nenhuma criança com desnutrição através deste indicador. Diferentemente
Oliveira et al. (2009), em sua pesquisa sobre a insegurança alimentar e estado nutricional de
crianças de São João do Tigre, no semi-árido do Nordeste mostrou uma frequência de
desnutrição em torno de 4,0%. Quando avaliado o estado nutricional segundo o indicador
estatura/idade, verificou-se que apenas 3,0% da população estudada encontrava-se fora dos
padrões normais, ou seja, foram caracterizados com déficit de estatura, mostrando uma
situação favorável com relação à desnutrição pregressa. Seguindo a mesma tendência Silva et.
al. (2012) observaram entre as crianças cadastradas no Sistema de Vigilância Alimentar e
nutricional em Lagoa do Três Cantos em RS, que 1,6% apresentavam déficit de estatura.
Segundo os resultados da PNSN, 31% das crianças brasileiras menores de 5 anos
apresentavam alguma forma de desnutrição. O déficit mais frequente aparecia na relação
altura/idade, indicando predomínio da desnutrição crônica. Em relação à obesidade, nas
crianças menores de 10 anos encontraram-se prevalências de 2,5% a 8% nas famílias de
menor e maior renda, respectivamente. O instrumento para avaliar a (in)segurança alimentar
(escala EBIA) revelou que aproximadamente 63,6% das famílias dos menores de 09 anos
assistidas pela USF de Mandacarú foram classificadas na categoria de insegurança alimentar,
prevalecendo, assim, a condição de insegurança alimentar das famílias, sendo classificadas na
forma leve de insegurança 33,3% das famílias, 27,3% na forma moderada e 3,0% com
insegurança grave. Verificou-se que 36,4% das famílias atendidas na unidade foram
classificadas na categoria de segurança alimentar. Seguindo a mesma tendência, Pereira et al
(2006), ao estudarem a situação alimentar em região de alta vulnerabilidade social da cidade
de São Paulo encontraram um percentual de (88,0%). Os resultados deste trabalho revelam
que a prevalência da condição de insegurança alimentar foi diferente aos encontrados por
Gubert et al. (2010), os quais observaram em seus estudos prevalências muito altas de
insegurança alimentar grave, na Região Nordeste, sendo a maior parte dos municípios com
65,6%. No entanto, os resultados do presente estudo foram superiores aos verificados na Região Nordeste, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD (2004) e da
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde–PNDS (2006), onde, respectivamente, 59,1% e
52,9% das famílias foram classificadas na categoria de insegurança alimentar. Ademais,
também se mostram acima das prevalências descritas por Vianna & Segall-Corrêa (2008), ao
analisarem a insegurança alimentar das famílias residentes em 14 municípios da interior do
estado da Paraíba, onde 52,5% da população foi classificada em diferentes graus de insegurança alimentar, mostrando, portanto, a condição de precariedade das condições de vida da
localidade. Por outro lado, surpreende a elevada prevalência de normalidade antropométrica
das crianças, segundo os índices peso/idade, estatura/idade e IMC/idade, alcançando valores
que seriam aceitáveis como normais de acordo com o próprio padrão internacional de
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referência mostrada por Batista Filho et.al.(2007), o que seria, em princípio, um contra-senso
epidemiológico; a coexistência de um risco praticamente generalizado de insegurança
alimentar com um quadro excepcionalmente favorável de normalidade antropométrica nas
crianças. Aliás, este aparente paradoxo já foi assinalado por Batista Filho em 2006,
caracterizando um momento peculiar do rápido processo de transição epidemiológica que
ocorre no Brasil. Conclusão: A partir dos resultados desta pesquisa pode-se concluir que;
dentre as crianças avaliadas a maioria foi do gênero masculino situadas na faixa etária de 04
meses a 09 anos de idade. Em relação à avaliação do estado nutricional, os resultados
evidenciaram quanto ao Índice de Massa Corporal (IMC) que a maioria estava eutrófico,
quanto à avaliação da estatura/idade observou-se uma predominância para estatura adequada,
mostrando desta forma uma situação favorável com relação à desnutrição pregressa. Quanto
avaliação da (in)segurança alimentar através de uma escala observou-se uma consistência
insatisfatória, onde a maioria das famílias das crianças foram classificadas na categoria de
(in)segurança alimentar. Por fim, os resultados do inquérito realizado no presente estudo
poderão subsidiar e dar suporte aos planejadores de políticas locais e até mesmo regionais na
elaboração de programas de combate à insegurança alimentar e fome constituindo também,
um instrumento adequado para acompanhamento e avaliação dessas ações.
Descritores: Segurança alimentar. Estado nutricional. Crianças.
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PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA SOBRE NUTRIÇÃO
INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Suélen de Barros Pinheiro1
Kelly Cristina Muniz de Medeiros2
Marcela Almeida Veras3
Flávia Carneiro da Cunha Hybernon4
Introdução: A educação em saúde deve ser compreendida como uma proposta que tem como
finalidade desenvolver no indivíduo e no grupo a capacidade de analisar de forma crítica a sua
realidade, como também, de decidir ações conjuntas para resolver problemas e modificar
situações, de modo a organizar e realizar a ação e de avaliá-la com espírito crítico
(FIGUEIREDO; RODRIGUES-NETO; LEITE, 2010). A criação de manuais vem ocorrendo
para facilitar o trabalho da equipe multidisciplinar em saúde na orientação de usuários e
familiares no processo de prevenção, tratamento, recuperação e autocuidado. Dispor de um
material educativo e instrutivo facilita e uniformiza as orientações a serem realizadas, com
vistas ao cuidado em saúde. Por outro lado, é também uma forma de ajudar os indivíduos no
sentido de melhor entender o processo de saúde-doença e trilhar os caminhos da prevenção
e/ou recuperação (ECHER, 2005). O uso crescente desses materiais educativos como recursos
na educação em saúde tem assumido um papel importante no processo de ensinoaprendizagem, embora haja algumas limitações decorrentes de dificuldades de leitura pelo
receptor, as cartilhas educativas permitem ao indivíduo e sua família uma leitura posterior,
reforçando as informações orais, servindo como guia de orientações para casos de dúvidas e
auxiliando nas tomadas de decisões do cotidiano. Esses objetivos podem ser alcançados ao se
elaborar mensagens que tenham vocabulário coerente com o público-alvo, convidativas, de
fácil leitura e entendimento (TORRES et al., 2009). Deste modo, o presente estudo teve
como objetivo relatar a experiência da elaboração de cartilha educativa, direcionada à
orientação materna sobre nutrição infantil, detalhando desde a importância do aleitamento
materno exclusivo e complementar, técnicas corretas de amamentação até a introdução de
alimentos na primeira infância. Metodologia: Foi realizada uma revisão na literatura e, com
base em manual do Ministério da Saúde direcionado a profissionais, foi feita uma adaptação
para usuários. Apresentação da Cartilha Educativa: Os textos foram escritos utilizando-se a
fonte Calibri de tamanho 12 pontos na cor preta, e houve destaque para os títulos em negrito e
para mensagens de maior importância e relevância em itálico e/ou sublinhado. Preocupou-se
na elaboração de mensagens breves, considerando que frases longas reduzem a velocidade do
processo de leitura e geralmente os leitores esquecem os itens de listas muito grandes
(OLIVEIRA et al., 2007). Além disso, foi utilizada linguagem simples, muitas vezes em
forma de tópicos coloridos, objetivando promover a identificação do paciente com o texto e
manter a sua iniciativa no processo da educação em saúde. Na cartilha produzida, utilizou-se
desenhos, tabelas e imagens de forma a complementar e reforçar as informações escritas. A
cartilha tinha como tema: SAÚDE DA CRIANÇA: Nutrição Infantil - Aleitamento materno e
Alimentação Complementar. Abordou o significado do Aleitamento Materno; a duração
correta da amamentação, bem como os prejuízos à saúde da criança com a introdução precoce
de outros alimentos, exemplos: Maior número de episódios de diarreia; Maior número de
hospitalizações por doenças respiratórias, ex.: pneumonia, asma, bronquiolite; Risco de
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desnutrição se os alimentos introduzidos forem nutricionalmente inferiores ao leite materno;
Menor absorção de nutrientes importantes do leite materno, como o ferro e o zinco, o que
poderá levar a criança a ter Anemia; Menor eficácia da amamentação como método
anticoncepcional; Menor duração do aleitamento materno; a importância do aleitamento
materno; as características e funções do leite materno; as técnicas de amamentação
demonstrando a pega adequada e a pega inadequada, a posição da mãe e os pontos-chave de
um posicionamento adequado. Também se ressaltou recomendações para uma alimentação
adequada da nutriz durante a amamentação, apresentando dicas importantes de uma boa
nutrição e adequação da dieta; a importância da família e da comunidade no processo da
amamentação e os instrumentos de proteção do aleitamento materno no Brasil, como: a
licença-maternidade, o direito à garantia no emprego; a Norma Brasileira de Comercialização
de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras
– NBCAL, entre outros. A Cartilha também citou os sinais indicativos de que a criança está
madura para o desmame, como: Idade maior que um ano; Menos interesse nas mamadas;
Aceita variedade de outros alimentos; Aceita outras formas de consolo; Aceita não ser
amamentada em certas ocasiões e local; Às vezes prefere brincar ou fazer outra atividade com
a mãe em vez de mamar, entre outros. Na segunda parte da Cartilha Educativa, foi abordado o
tema de Alimentação Complementar para Crianças Menores de 2 anos, onde foi relatado
como se dá a formação dos hábitos alimentares; que pontos básicos devem ser contemplados
em uma alimentação saudável, como por exemplo: a acessibilidade física e financeira; o
sabor; a variedade; a cor; a harmonia; e a segurança sanitária. Para melhor compreensão de
como deve ser a alimentação na primeira infância e ainda como deve ser a introdução de
novos alimentos em cada mês de idade foi acrescentado a Cartilha um quadro contendo um
Esquema alimentar para crianças menores de dois anos que estão em aleitamento materno e
outro Esquema para introdução dos alimentos complementares. E ainda quadros com a
descrição dos grupos de alimentos e quais alimentos fazem parte de cada um deles. E por fim,
os dez passos para uma alimentação saudável para crianças menores de dois anos do
Ministério da Saúde (2002): Passo 1 - “Dar somente leite materno até os seis meses, sem
oferecer água, chás ou qualquer outro alimento.”; Passo 2 - “A partir dos seis meses,
introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os dois
anos de idade ou mais.”; Passo 3 - “Após seis meses, dar alimentos complementares (cereais,
tubérculos, carnes, leguminosas, frutas, legumes) três vezes ao dia, se a criança receber leite
materno, e cinco vezes ao dia, se estiver desmamada.”; Passo 4 - “A alimentação
complementar deve ser oferecida de acordo com os horários de refeição da família, em
intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança.”; Passo 5 - “A alimentação
complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de colher; começar com
consistência pastosa (papas/purês) e, gradativamente, aumentar a consistência até chegar à
alimentação da família.”; Passo 6 - “Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma
alimentação variada é uma alimentação colorida.”; Passo 7 - “Estimular o consumo diário de
frutas, verduras e legumes nas refeições.”; Passo 8 - “Evitar açúcar, café, enlatados, frituras,
refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. Usar sal com
moderação.”; Passo 9 - “Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos: garantir o
seu armazenamento e conservação adequados.”; Passo 10 - “Estimular a criança doente e
convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos
preferidos, respeitando a sua aceitação.” Conclusões e Considerações Finais: A experiência
demonstrou que o material escrito tem uma contribuição valiosa para se desenvolver
habilidades e favorecer a prevenção de diversos problemas e doenças através de uma
alimentação adequada. É de fundamental importância criar, desenvolver e produzir um
material de qualidade que alcance as necessidades de mães e familiares, que muitas vezes, são
portadores de tantas dúvidas e tabus quanto à nutrição nessa fase de vida. Consideramos,
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também, que este estudo pôde contribuir com a formação de profissionais de nutrição melhor
preparados para atuar no contexto em que este está inserido com vistas à assistência integral e
ao trabalho interdisciplinar. Ainda é necessário que haja maior interesse de todos os
profissionais de saúde na busca por alternativas educativas como estas, cartilhas educativas,
manuais esclarecedores, tira-dúvidas, com o único objetivo de maior aprendizagem e melhor
fixação do conteúdo abordado.
Descritores, Cartilha Educativa. Nutrição Infantil.
Complementar.

Aleitamento Materno. Alimentação
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RELAÇÃO DO IMC E CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINALCOM
A PRESSÃO ARTERIAL EM ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA
DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PB
Vanessa Kerolaine Pires Ferreira1
Francisca Isabel Rosendo2
Rayana de Oliveira Paredes3
Susy M. Souto de Oliveira4
Marcela Almeida Veras5
Josira Barbosa Pessoa6
Introdução: A prevalência de sobrepeso/obesidade tem aumentado, atingindo todas as faixas
etárias, e entre elas os adolescentes. O sobrepeso ocorre quando o peso do indivíduo é
superior ao normal para sua idade, sexo e altura, de acordo com os padrões populacionais de
crescimento, podendo representar ou não excesso de gordura corporal. Por outro lado, a
obesidade caracteriza-se como uma doença crônica relacionada ao acúmulo excessivo de
energia, sob a forma de triglicérides, no tecido adiposo do corpo (GUIMARÃES et al., 2008;
MOURA et al., 2012). Desde o final da década de 1990, tanto a Organização Mundial da
Saúde (OMS) como o National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) propõem que se
classifique a anormalidade do peso corporal pelo índice de massa corporal (IMC) e a
distribuição da gordura corporal pela circunferência abdominal (CA) (ROSA, 2007). O índice
de massa corporal (IMC) constitui o referencial para a classificação do status do peso, entre
normal, sobrepeso e obesidade, enquanto a circunferência abdominal (CA) é o principal
indicador de concentração abdominal de gordura, à qual também se associam, com elevada
freqüência, os mesmos fatores de risco associados à obesidade (GUIMARÃES et al., 2008). A
gordura abdominal pode ser mensurada antropometricamente através da circunferência da
cintura que tem sido proposta como uma medida adicional indicativa de risco cardiovascular
independente do IMC e massa corporal, pois o acúmulo de gordura abdominal está envolvido
na etiopatogênese de alterações metabólicas, como a resistência a insulina (SOUZA JUNIOR,
2010). Atualmente, estudos têm apontado a obesidade como o mais importante fator
etiológico para hipertensão em adolescentes. Apesar de ser muito comum em adultos a
Hipertensão Arterial (HA) também tem sido verificada em crianças e adolescentes, sendo que
estudos epidemiológicos brasileiros têm demonstrado prevalência de HA na população
infanto-juvenil entre 6% e 8%. Isto se torna preocupante, pois se sabe que a criança com
níveis de pressão arteriais (PA) mais elevados apresenta maior probabilidade de se tornar um
adulto hipertenso (SOUZA JUNIOR, 2010). No Brasil, estudos relativos aos efeitos do IMC e
da CA sobre a PA de adolescentes ainda são escassos. Pesquisa recente relata baixa
sensibilidade dos pontos de corte dessas variáveis para a detecção de hipertensão em
adolescentes. Estudos como o atual, contudo, com amostra que permite a comparação dos
valores da PA de acordo com o status de peso e os valores da CA, certamente contribuem para
subsidiar dados que mostram o gradativo aumento da associação do peso e aumento da CA
com elevação da PA, o que deve ser encarado pelos pediatras e cardiologistas pediátricos
como estado pré-hipertensivo, merecendo maior cuidado na sua identificação, prevenção e
Acadêmica do Curso de Graduação em Nutrição na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
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tratamento (GUIMARÃES et al., 2008). Objetivos: O presente estudo teve como objetivo
verificar a relação do IMC e a circunferência abdominal com a PA em adolescentes de ambos
os sexos de uma escola do município de João Pessoa/PB. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa de campo, exploratória, do tipo descritivo quanto ao objetivo, de caráter
observacional, que se constituiu da aplicação de uma avaliação clínica em adolescentes. Foi
realizada através da análise do Banco de dados da Unidade de Saúde da Família Alto do Céu
V, esses dados obtidos de uma avaliação clínica na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Violeta Formiga, localizada no Bairro de Mandacaru na cidade de João Pessoa-PB, através do
Programa de Saúde na Escola. A amostra foi composta por 71adolescentes com faixa etária de
11 a 15 anos, estudantes do 6º e 7º ano e de ambos os gêneros. Para realização dessa pesquisa
foram coletados através do banco de dados da Unidade de Saúde da Família Alto do céu V, o
sexo, idade e medidas antropométricas como, peso, estatura, IMC, circunferência abdominal e
pressão arterial, sendo registrados no período de fevereiro a setembro de 2013. O peso foi
avaliado em quilogramas, utilizando balança do tipo plataforma mecânica, com capacidade de
150 kg e precisão de cem gramas. O procedimento foi realizado em local nivelado, almejando
que o equipamento ficasse estável durante o procedimento. Os adolescentes se posicionam
parados no centro do equipamento, descalços, eretos, com os pés juntos e os braços
estendidos ao longo do corpo. Para mensuração da estatura foi utilizado o estadiômetro fixo a
balança com precisão de 0,1 cm e capacidade de 2 metros. As crianças estavam também em
posição vertical, eretas, os pés paralelos e calcanhares, ombros, cabeça e nádegas encostadas
ao estadiômetro. Para determinação do estado nutricional das crianças foi utilizados para os
cálculos o Percentil do IMC/I, que consiste no cálculo do peso em quilogramas dividido pelo
quadrado da estatura em metro, a classificação nutricional que foi realizada a partir do padrão
de referência e pontos de corte do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) que classifica como
eutróficos de ≥ Percentil 3 e ≤ Percentil 85, sobrepeso de > Percentil 85 e ≤ Percentil 97,
obesidade de > Percentil 97 e ≤ Percentil 99 e magreza de ≥ Percentil 0,1 e < Percentil 3 . Para
a aferição da circunferência abdominal foi utilizada a fita métrica de material não elástico,
com variação de 1 mm e capacidade de 100 (cm). O ponto de corte utilizado nesta pesquisa
foi: > 71 cm risco cardiovascular e < 61 baixo risco (ABESO, 2009). A pressão arterial foi
mensurada através do método auscultatório, foi medida a pressão arterial sistólica (PAS) e
diastólica (PAD) no braço esquerdo do avaliado com um esfigmomanômetro colocado ao
nível do coração e um estetoscópio. Para a classificação foi utilizados os pontos de cortes de
acordo com as recomendações das V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (JUNIOR
et al., 2007). Quanto às questões éticas, todo o processo foi norteado pela Resolução466/12,
que trata do tipo de pesquisa que envolve seres humanos que, individualmente ou
coletivamente, envolva o ser humano, de uma forma direta ou indireta, em sua totalidade ou
partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais. Seu protocolo apresenta
documentos contemplando a descrição da pesquisa em seus aspectos fundamentais,
informações relativas ao sujeito da pesquisa, á qualificação dos pesquisadores e a todas as
instâncias responsáveis. Os dados foram analisados na forma de banco de dados do programa
Excel, versão 2007. A distribuição de frequência foi empregada para a classificação de cada
variável em forma de gráficos. Resultados: O presente estudo foi realizado com 71
adolescentes de ambos os gêneros que participaram do Programa Saúde na Escola. Com
relação ao gênero mais incidente foi o gênero masculino com 55% enquanto o feminino 45%.
O presente trabalho corrobora com o estudo de Souza Junior et al., (2010), com 61 escolares
sendo 31 meninos e 30 meninas, com idades entre 7 e 12 anos de idade, estudantes da rede
pública de ensino da cidade de Curitiba, Paraná., onde verificaram que 51% eram do gênero
masculino e 49% do feminino.Verificando o Índice de massa corporal das crianças e
classificando a partir do ponto de corte, foi observado que 68% (48) dos adolescentes
apresentavam estado nutricional adequado, 15% (11) dos adolescentes estavam com
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Sobrepeso,7% (5) apresentavam com magreza, 5% (4) com Sobrepeso, 3% (2) estavam com
Magreza acentuada e 2% (1) apresentava Obesidade Grave. Leão et al., (2003), apresentou em
seu estudo realizado com escolares de 9 e 10 anos, na cidade de Salvador, que cerca de
15,8%dos participantes apresentaram obesidade concordando assim com esse estudo.
Avaliando a circunferência abdominal dos adolescentes foi possível observar os seguintes
resultados: a maioria das crianças aproximadamente 79% (56) estava com circunferência
adequada, 21% (15) dos adolescentes apresentaram a circunferência elevada para altura. Em
um estudo apresentado por Moura et al., (2010), demonstrou que 22% dos adolescentes que
participaram da pesquisa estavam com a Circunferência abdominal elevada.Tais resultados
são semelhantes ao do atual estudo. Conforme descrito na literatura, a circunferência
abdominal é uma medida da obesidade central e é associada especificamente com os fatores
de risco das doenças cardiovasculares, tanto nos adultos como em crianças o que a torna uma
medida relevante para avaliar risco de doenças crônicas, como a hipertensão (SUNG, 2006).
Através da medição dos níveis pressóricos verificou – se a prevalência de 69% (49) dos
adolescentes com a pressão arterial (PA) abaixo do normal, 22% (15) estavam com a PA
normal e 9% (6) dos adolescentes com a PA elevada. Queiroz et al., (2010), observou uma
prevalência de 13,6% de adolescentes com níveis pressóricos elevados, e uma porcentagem
menor de adolescentes (8,4%) foi considerada pré-hipertensa, em um estudo realizado com
750 escolares da rede pública de ensino de João Pessoa, Paraíba. Uma pesquisa realizada em
Maceió diagnosticou 7,7% de hipertensos, na faixa etária de 7-17 anos (SILVA et al., 2005).
Estudos sobre hipertensão arterial sistêmica na infância, nacionais e internacionais,
demonstram geralmente a prevalência entre 1,2%-13%, em função da metodologia utilizada
na medição da pressão arterial. Relacionando o IMC/I com a pressão arterial verificou-se
nesse estudo que 94% (67) dos adolescentes estavam com IMC adequado e Pressão Arterial
adequada e 6% (4) adolescentes apresentaram IMC elevado e Pressão Arterial elevada.
Queiroz et al., (2010), caracterizou a razão de prevalência da pressão arterial elevada entre
obesos comparados com eutróficos, sendo assim seu resultado foi de 2,6% dos adolescentes.
Esses resultados diferem dos resultados do atual estudo onde 6% dos adolescentes
apresentaram PA elevada em relação ao IMC/idade e CA. Conclusões: a partir dos resultados
obtidos foram encontradas relações significativas entre os valores de sobrepeso, obesidade e
obesidade grave em cerca de 22% dos adolescentes. Após essa variável ser identificada foi
vista a alta relação entre IMC e a CA com a pressão arterial em ambos os gêneros,
confirmando a utilidade das medidas antropométricas na identificação de indivíduos
hipertensos. É importante ressaltar que a comparação dos resultados de prevalência das
variáveis avaliadas com outros estudos também se torna complexa, em razão da diversidade
de indicadores e pontos de corte utilizados nos diversos estudos relacionados à classificação
do estado nutricional de crianças. Além disso, não foi realizada uma verificação da
hereditariedade de hipertensão nos indivíduos estudados, fato que pode interferir nas relações
encontradas. Este estudo deve ser observado com cautela por ser uma pequena amostra e por
não ter sido investigado dos participantes seus hábitos alimentares. Sugere-se estudo
complementar para avaliar a persistência dos níveis elevados da pressão arterial nas crianças,
como também a relação dos níveis pressóricos elevados com a existência de patologias.
Descritores: IMC, CA, Pressão Arterial, adolescentes.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATIVIDADES REALIZADAS
EM PROJETO DE EXTENSÃO - PROAC-NUTRI
Tainá Gomes Diniz1
Suélen de Barros Pinheiro2
Ana Jéssica de Freitas3
Fernanda Mirela Amaral Gomes4
Luciana Martinez Vaz5
Introdução: O nome câncer foi dado ao conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum
o crescimento desordenado das células. Podendo ser muito agressivas e incontroláveis
causando formação de tumores malignos. Esta doença pode ser causada por fatores externos e
internos do organismo e as mesmas estão inter-relacionadas, sendo a externa causada por
questões ambientais, hábitos ou costumes. Já nas causas internas são disfunções do
organismo, tendo como objetivo o organismo se defender a agressões externas.
(MINISTERIO DA SAÚDE, 2013). A organização mundial da saúde (OMS) considera que
cerca de 40% das mortes poderiam ser evitados o que faz a prevenção um componente
essencial de todos os planos de controle do câncer. Uma vez que o câncer é uma doença cujo
processo tem inicio com um dano do gene ou a um grupo de genes. No Brasil, o câncer
representa a segunda causa de óbito na população adulta, sendo que, de acordo com as
previsões do Instituto Nacional do Câncer, a incidência da doença no ano de 2003 atingiria de
186.155 casos novos em homens e 216.035 em mulheres, com mortalidade de 68.350 e
58.610 casos, respectivamente. Quanto à distribuição geográfica, o nordeste está em quarto
lugar na estimativa. (REVISTA ASSOCIAÇÃO MEDICA BRASILEIRA, 2004). Para um
suporte a este público foram criadas casas de apoio, que em sua maioria tem iniciativas de
instituições não governamentais, sem fins lucrativos, mantidas por voluntários e doações.
(CARRION, 2000). Estas casas são de fundamental importância, pois dá assistência
multidisciplinar e integral ao portador de câncer se tornando tão importante quanto o
tratamento médico. (ASSOCRIO, 2013). A nutrição tem uma importante função na prevenção
de tratamento do câncer. Uma alimentação saudável ajuda na qualidade de vida e alivia os
sintomas que determinados tratamentos causam em pacientes com esta patologia. Os índices de
mortalidade do câncer ainda são altos, apesar de apresentarem tendência de declínio. Cada nova
possibilidade terapêutica traz esperança de maior tempo de sobrevida e de melhor qualidade de vida
aos pacientes. A desnutrição em indivíduos com Câncer continua muito frequente. Diversos

fatores estão envolvidos como a falta de apetite, dificuldades para mastigar, e deglutir os
alimentos. Os principais fatores determinantes da desnutrição nesses indivíduos são: Redução
na ingestão total de alimentos. Alterações metabólicas provocadas pelo o tumor e aumento da
demanda nutricional para o crescimento do tumor, sendo frequente a ocorrência de
desnutrição nesses pacientes com câncer. Junto a estas iniciativas a nutrição só vem contribuir
com o tratamento dos pacientes portadores de câncer tratando e alertando sobre a escolha de
uma alimentação saudável e de qualidade. (REVISTA ASSOCIAÇÃO MEDICA
BRASILEIRA, 2004). Deste modo, o presente estudo teve como objetivo geral descrever as
atividades realizadas em Projeto de Extensão – Programa de Apoio Nutricional ao Portador de
Câncer (PROAC-NUTRI) e, especificamente, apresentar todo o processo educativo
nutricional direcionado ao público-alvo; relatar a abordagem utilizada nas ações realizadas no
Graduanda do Curso de Nutrição, FCM-PB. Email: tainagdiniz@outlook.com.
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projeto e por fim salientar a importância da nutrição no tratamento do paciente portador de
câncer. Metodologia: Participantes, Local e Período de realização das atividades. As
atividades deram-se inicio no mês de abril do ano de 2013 com carga horária de 04 horas/
semanais, acontece na associação ao portador de câncer Esperança e Vida (AEV), situada no
bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Paraíba. Com o público alvo os pacientes
portadores de câncer da AEV com perfil da população de baixa renda, com pouco recurso
econômico. As atividades foram desenvolvidas por alunos de graduação do quinto, sexto e
sétimo período do curso de nutrição da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Em média
eram acompanhados 12 pacientes nas atividades realizadas nas segundas-feiras, dia este
estabelecido pela associação para o desenvolvimento das atividades voltadas a nutrição. O
projeto foi desenvolvido em duas fases, inicialmente foram feitos uma analise da
problemática, das maiores dificuldades e dúvidas vistas por cada um dos usuários. Já na
segunda fase foi á realização das atividades com base no planejamento anterior, como a
adaptação de prontuários com objetivos relacionados ao projeto, a criação de cartilhas
educativas para melhorar o conhecimento sobre alimentos que ajudem na prevenção e redução
dos sintomas dados segundo a doença, além disso, era frequente a realização de palestras
educativas que esclarecessem todas as dúvidas presentes. Análise e Discussão dos
Resultados: Foi avaliado o estado nutricional das pacientes portadoras de Câncer, que fazem
parte da associação. Houve participação em eventos externos para divulgação de trabalhos
realizados pelos pacientes frequentadores da associação, também foram feitas rodas de
conversas sobre saúde e alimentação com as usuárias da casa, além da comemoração dos dias
das mães com o intuito de chamar mais os usuários a participar das atividades ligadas a
nutrição, o preenchimento dos prontuários dos pacientes foi outro ponto realizado pelo
projeto, acompanhamento de entrega de cestas básicas (evento interno da associação), além da
palestra realizada sobre alimentos que auxiliam na melhora dos sintomas da doença e na vida
cotidiana.
REFERENCIAS
http://www.assocrio.org.br/noticias/86-a-importancia-de-casas-de-apoio-ao-pacienteoncologico
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SUPLEMENTOS ALIMENTARES: UMA ABORDAGEM DO USO FREQUENTE E
DESACERBADO DO USO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS POR
ADOLESCENTES E JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
Cintya Patrícia de Albuquerque Tormes1
M. Geovânia Maria Sales de Menezes2
INTRODUÇÃO: A busca pelo corpo perfeito, bem estar e mais saúde tem movido jovens e
adultos a praticarem esportes e buscarem melhor condicionamento físico em prol de atingir
seus objetivos. A indústria farmacêutica em vista desta nova tendência tem elaborado a cada
dia novos recursos ergogênicos, sejam estes em forma de capsula, pó ou líquido no intuito de
atender a demanda em questão. A variedade de fórmulas e preços tem chamado atenção destes
atletas principiantes, principalmente pelo valor agregado quanto aos benefícios dos
suplementos alimentares relacionados a melhoria da performance dos treinos. Estudos
comprovam que há um tipo de alienação quando se trata de suplementos nutricionais, uma
vez que a grande maioria dos praticantes de atividades físicas faz uso de suplementos
incorretamente, atribuindo os resultados ao uso da suplementação e/ou substituindo a dieta
pelo suplemento propriamente dito. A variedade de recursos ergogênicos, a facilidade de
compra, a não fiscalização e a falta de legislação quanto à prescrição destas fórmulas são os
principais fatores para o uso incorreto dos suplementos alimentares. Suplementos Alimentares
são alimentos que servem para complementar, com calorias, e ou nutrientes a dieta diária de
uma pessoa saudável, em casos onde sua ingestão, a partir da alimentação, seja insuficiente,
ou quando a dieta requerer suplementação. Suplementos Vitamínicos e/ou Minerais são
alimentos que servem para complementar com outros nutrientes, a dieta diária de uma pessoa
saudável, em casos onde sua ingestão, a partir da alimentação, seja insuficiente, ou quando a
dieta requerer suplementação; devem conter um mínimo de 25% e no máximo 100% da
ingestão diária recomendada (IDR) de vitaminas e/ou minerais, na porção diária indicada pelo
fabricante, não podendo substituir os alimentos, nem serem considerados como dieta
exclusiva (Resolução nº 380/2005 do Conselho Federal dos Nutricionistas-CFN). A Atividade
física como musculação que visa ganho de massa corporal, força e perda de gordura
localizada é tida como modismo nos dias atuais, uma vez que os jovens estão a cada vez mais
a procura do corpo perfeito. Estes mesmos jovens acabam colocando em risco a sua saúde,
exagerando nos exercícios uma vez que há limite genético para desenvolvimento muscular. O
surgimento destes recursos ergogênicos no mercado tem evoluído e deve haver grande
necessidade de pesquisas científicas para provar seus efeitos e comprovar a segurança de seu
uso em longo prazo; a elaboração de normas e regulamentações sobre a temática ajudaria a
atuação dos profissionais da área da saúde e a educação do público consumidor sobre o uso
destes produtos. A ausência de consenso em relação às verdadeiras necessidades nutricionais
para praticantes de exercícios físicos faz com que muitas vezes as pessoas se confundam em
relação à verdadeira necessidade de utilizar manipulações nutricionais. Segundo ao estudo de
Estudante de Graduação em Nutrição. Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba-FCMPB. E-mail:
cintyatormes@hotmail.com
2
Estudante de Graduação em Nutrição. Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba-FCMPB. E-mail:
geomsmenezes@hotmail.com
1

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

254

Fayh et. al., (2013), observou-se que os tipos de suplementos mais consumidos pelos
frequentadores de academias, são predominantemente suplementos a base de proteínas e
aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA’s), seguido pelo uso de suplementos calóricos e de
vitaminas e/ou minerais. Uma porção menor dos entrevistados fazia uso de repositores
hidroeletrolíticos ou bebidas para emagrecer. Dos suplementos utilizados pelos
frequentadores de academia, a maioria (39,1%) foi indicada por Educadores Físicos ou
acadêmicos do curso de Educação Física e por vendedores de lojas, (40,2%) auto prescrição
ou amigos, apenas 9,1% dos suplementos foram indicados por Nutricionistas ou acadêmicos
do curso de Nutrição e (5,1%) por outros profissionais da área da saúde. Os indivíduos que
tem por treino o endurance geralmente possuem dietas ricas em carboidratos ao contrário do
que acontece com as dietas dos fisiculturistas e atletas que possuem treino de força e potência
que geralmente são hiperprotéicas. O consumo de carboidratos durante e após o exercício
causa alterações hormonais que são benéficas para a reposição do glicogênio muscular e
promoção de outros processos anabólicos. A maltodextrina é um tipo de suplemento a base de
carboidratos muito utilizada na prática de exercícios físicos, pois sofre esvaziamento gástrico
mais acelerado que a glicose em função da sua baixa osmolaridade. Ainda assim o Whey
Protein é um dos suplementos mais utilizados por frequentadores de academia, Haraguchi,
Abreu e Paula (2006) a partir de suas análises concluíram quem as proteínas solúveis obtidas
a partir do soro de leite são caracterizadas por um ótimo índice de aminoácidos e alto valor
biológico, após o exercício físico há uma queda na concentração de aminoácidos
intracelulares e nos músculos, o uso de whey protein no pós-treino promove uma melhora na
síntese de proteínas nos músculos, sendo uma boa estratégia de recuperação por ser
rapidamente absorvido pelo organismo e ter boa digestibilidade, o consumo de proteínas em
forma de suplementos deve ser feita a partir de uma dieta normocalórica e variada, sendo o
suplemento proteico um auxiliador prático e seguro para garantir a boa qualidade e
biodisponibilidade de aminoácidos do indivíduo, o horário a ser ingerido e a origem do
suplemento protéico seja ela animal ou vegetal, faz parte de um programa de treinamento com
visão de melhorar a recuperação muscular. Durante os exercícios físicos o uso de substratos é
regulado por atividades hormonais que estão diretamente ligados a atividade metabólica,
provocando mudanças nas reações como a gliconeogênese, lipólise e cetogênese. A utilização
dos substratos varia de acordo com a intensidade e a duração dos exercícios, anaeróbicos ou
aeróbicos além de serem influenciados simultaneamente pela dieta e pelo equilíbrio do
organismo. A melhor forma de adequar-se a uma suplementação lipídica é através de uma
dieta equilibrada, onde dever haver diminuição da ingestão de ácidos graxos saturados e
aumento da ingestão de ácidos graxos monoinsaturados e poli-insaturados. Os homens mais
jovens são os principais usuários dos recursos ergogênicos, e os suplementos à base de
proteínas são os mais utilizados. A indicação de suplementos alimentares nas academias
ocorre principalmente por educadores físicos, por auto indicação ou por amigos. Este fato
ressalta a necessidade de alertar a população quanto aos possíveis riscos relacionados ao uso
desacerbado e indevido de suplementos nutricionais. É de extrema importância destacar a
escassez de estudos relacionados ao uso de suplementos alimentares com praticantes de
exercícios físicos e frequentadores de academias, sendo assim, atividade do Nutricionista na
Área de Nutrição Clínica, no ambulatório e consultórios, prescrever suplementos nutricionais,
bem como alimentos para fins especiais, em conformidade com a legislação vigente, quando
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necessários à complementação da dieta (Resolução nº 380/2005 do Conselho Federal dos
Nutricionistas-CFN). Deste modo, o presente estudo tem o objetivo de avaliar o consumo de
suplementos nutricionais que estão intrinsecamente ligados à pratica de exercícios físicos.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal comparativo, com um universo
amostral constituído por 29 indivíduos entre adolescentes e jovens de ambos os sexos, sendo
13 do sexo masculino e 16 do sexo feminino, com idade entre 13 e 25 anos, estudantes de
uma escola particular de João Pessoa-PB. Nenhuma amostra foi excluída e os dados foram
coletados através de um questionário simples sobre o consumo de suplementação. ANÁLISE
E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: O presente estudo mostrou que das 13 amostras do
sexo masculino apenas 6 usavam suplementos alimentares e 7 não usavam suplementos.
Quanto ao quesito relacionado à prescrição de suplementos alimentares, 3 relataram terem
sido orientados por educadores físicos, 3 por nutricionais e 4 por amigos. Nenhum dos
avaliados se manifestou quanto à orientação de suplementos nutricionais por médicos ou
outros profissionais da área da saúde. Quanto aos possíveis riscos que o uso desacerbado de
suplementos pode causar, 10 indivíduos afirmaram que sim e 3 indivíduos negaram. Apenas 1
indivíduo afirmou sentir reações desagradáveis após o uso. Quanto a variável do gênero
feminino apenas 1 avaliada afirmou que usava suplementos, enquanto 15 avaliadas afirmaram
praticar exercícios físicos sem o uso simultâneo de recursos ergogênicos. Quanto ao quesito
relacionado à prescrição de suplementos alimentares, 5 relataram terem sido orientadas por
educadores físicos, 4 por nutricionistas, 1 por amigos e 3 por médicos. Nenhuma das
avaliadas se manifestou quanto à orientação de suplementos alimentares por outros
profissionais da área da saúde. Quantos aos possíveis riscos que o uso desacerbado de
suplementos nutricionais pode causar, 12 avaliadas afirmaram que sim e 4 preferiram são se
posicionar sobre o quesito em questão. A única amostra que afirmou fazer o uso de
suplementos não relatou quanto ao surgimento de reações desagradáveis após o consumo.
CONCLUSÃO: De acordo com os resultados conclui-se que todos os avaliados praticam
exercício físico (100%) e apenas 24,1% dos avaliados consumiam suplementos nutricionais
junto à prática de atividades físicas e 75,9% não faziam uso de suplementos nutricionais.
Ainda assim, observou-se que o educador físico é o profissional que mais orienta e indica
suplementos alimentares para praticantes de atividades físicas e que a maioria da amostra
tinha conhecimento sobre o risco do uso indiscriminado de suplementos.
Descritores: adolescentes; jovens; suplementos alimentares.
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ASSÉDIO MORAL NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
E PRIVADAS: REVISÃO INTEGRATIVA
Jonathan Cordeiro de Morais (relator)1
Lais Chaves do Nascimento2
Elisama Naara Soares Moreis3
Fabiana Medeiros de Brito4
Cristiani Garrido de Andrade5
Isabelle Cristinne Pinto Costa6

RESUMO
Entender e detectar a manifestação do assédio moral não é tarefa fácil, visto que sua violência
se traduz muito mais em palavras, como também em sinais, gestos e olhares, do que em atos
físicos, deixando consequentemente até a própria vítima confusa. Portanto este estudo teve
como objetivo sintetizar a produção científica acerca das situações do assédio moral em
instituições públicas e privadas. Optou-se por realizar uma revisão integrativa acerca da
temática, buscando periódicos online na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS),
no período de agosto a setembro de 2013, utilizando, para tanto, os Descritores em Ciências
da Saúde: “Assédio Não Sexual”, “Saúde Ocupacional”, “Saúde do trabalhador” e
“Comportamento Social”. Para filtrar essa busca foram adotados os seguintes critérios de
inclusão: artigos disponíveis na íntegra, publicados nos últimos cinco anos, no idioma
português, abordando no título e/ou resumos aspectos relativos ao assédio moral no âmbito de
instituições públicas e privadas. Dessa forma, a amostra foi composta por treze publicações.
Assim, o artigos foram analisados, agrupados e categorizados, surgindo dessa forma duas
abordagens temáticas de acordo com os desígnios da revisão integrativa: “A ocorrência do
assédio moral em instituições públicas e privadas” e “Estratégias de prevenção e controle do
assédio moral. Com base em tal entendimento, possibilitando a dedução de que a prática do
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assédio moral acontece independente de área ou instituição de trabalho, acontecendo de forma
análoga, independentemente de profissão, o que cabe a vítima é entender seus sinais e lutar
contra sua prática.
Descritores: Assédio não sexual. Saúde do Trabalhador. Instituições.

INTRODUÇÃO
Para que se possa exercer o ato trabalhar com dignidade, nos dias atuais, é
imprescindível saber lidar com várias situações negativas, como por exemplo: a
competitividade capitalista, o acompanhamento dos ritmos impostos à produção, além das
relações conflitantes que surgem do relacionamento interpessoal (SILVA; SOUSA, 2011).
As organizações de trabalho vêm se tornando um fio condutor para um ambiente com
excesso de condições negativas, tais como: escassez de recursos materiais e trabalhadores em
número reduzido, o que desencadeia tensões emocionais indevidas e prejudica o ser humano
profissional. Em muitos casos, tais fatos transformam o setor de trabalho em um local com
ações humilhantes, em virtude dos problemas psíquicos, morais e físicos que emergem no
sujeito trabalhador (THOFEHRN, et al., 2008). Destarte, em meio a tal cenário, a prática do
assédio moral encontra um solo fértil para se desenvolver, ameaçando a saúde do profissional.
O termo assédio moral no Brasil é fonte de controvérsias, visto que, não se trata de um
termo legítimo, pois inúmeras discussões são levantadas sobre o uso da palavra “assédio”.
Autores como Cahú et al., (2012) defendem outros termos mais corretos, sendo a designação
de “perseguição” ou “molestamento” ou, ainda, “intimidação”. Hirigoyen (2010) descreve o
assédio moral como a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras,
repetitivas e duradouras durante a jornada de trabalho, que atenta contra a integridade
psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o ambiente de
trabalho.
Costa et al. (2010) mencionam que o assédio moral pode ocorrer em meio a gritos,
críticas, depreciação dos métodos de trabalho, banalização; criando ritos de disciplinamento e
de poder; cerceando os direitos; limitando, restringindo, censurando e/ou retirando a
autonomia; desrespeitando; fiscalizando e controlando o seu trabalho abusivamente; com
ausência de transparência para o outro.
No que concerne a pratica do assédio moral em instituições públicas, pesquisadoras
relatam que ocorre de forma acentuada nestes serviços, e que tem relação com as péssimas
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condições de trabalho, abuso de poder, chefes ligados ao nepotismo ou relações políticas que
se aproveitam de tal prática abominável, refletindo seriamente na vida do ser humano, e vem
crescendo de forma assustosa (CAHÚ et al., 2011).
No que diz respeito a sua ocorrência em empresas privadas, Jacoby et al., (2009)
asseveram que esse cenário expõe os trabalhadores, deixando-os vulneráveis, devido ao
acúmulo de atribuições, pressão pela produção, gerenciamento do trabalho por meio de metas
e outros aspectos comumente relacionados ao processo de reestruturação produtiva e novas
tecnologias de gestão. Fernandez, Velasco e Radillo (2009) enfatizam que a dominação de
poder é um dos fatores determinantes para a existência do assédio moral nas empresas.
Cabe destacar que a discussão e a busca de conhecimentos sobre o assédio moral vêm
ganhando popularidade no contexto atual, devido à intensificação desta prática, haja vista que
esse acontecimento vem acontecendo acentuadamente nos diferentes tipos de relacionamentos
sociais, e nas mais diferentes tipos de profissão. Entretanto, a referida prática ainda é
desconhecida por muitas pessoas neste cenário.
Considerando assim a magnitude da temática, há necessidade da realização de novas
pesquisas acerca dessa prática, a fim de poder colaborar com a visibilidade social desse
problema tão frequente, que atinge, de modo silencioso e irreversível, a saúde do trabalhador,
podendo subsidiar as organizações de trabalho, seja ela pública ou privada, no planejamento e
implementação de ações para o reconhecimento da prática do assédio, bem como prevenir a
sua ocorrência.
Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo: sintetizar a produção
científica acerca das situações do assédio moral em instituições públicas e privadas.
METODOLOGIA
Para o alcançar o devido objetivo, foi selecionado a técnica de revisão integrativa da
literatura, que possibilita uma investigação científica de maneira sistemática e ampliada, de
modo a apresentar o conhecimento produzido, com base em estudos antecedentes (MENDES,
SILVEIRA, GALVÃO, 2008).
Com a finalidade de efetivar essa revisão, foram delimitadas as seguintes etapas
metodológicas: identificação do tema ou questão da pesquisa; realização da amostragem
(seleção dos artigos); categorização dos estudos; definição das informações extraídas das
publicações revisadas; avaliação dos estudos selecionados; interpretação e apresentação dos
resultados da pesquisa (FONSECA, 2008; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
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Atendendo-se à realização dos passos da pesquisa ora apresentados e considerando-se
que um estudo na modalidade de revisão integrativa da literatura orienta-se por uma
indagação ou hipótese, o presente estudo foi norteado pelo seguinte questionamento: Qual a
síntese da produção científica acerca da prática do assédio moral no âmbito das instituições
públicas e privadas, em periódicos online, no período de 2008 a 2012.
Para decorrer ao levantamento do material bibliográfico sobre a temática sugerida para
a condução deste estudo, foram realizadas buscas Essa literatura incluiu artigos científicos
publicados no banco de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Dessa forma,
utilizaram-se os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Assédio Não Sexual”,
“Saúde Ocupacional”, “Saúde do trabalhador” e “Comportamento Social”, os quais foram
combinados por meio do operador booleano “AND”.
Cumpre assinalar que foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos
publicados no período de 2008 a setembro de 2012, no idioma português, cujos títulos e/ou
resumos contemplassem aspectos relativos ao assédio moral no âmbito de instituições
públicas e privadas e estivessem disponibilizados na íntegra, gratuitamente, online. Foram
excluídos os editoriais, cartas ao editor, estudos reflexivos, publicações duplicadas, assim
como estudos que não abordassem temática relevante aos objetivos da revisão. A coleta de
dados ocorreu durante os meses de agosto e setembro de 2013.
Após analise das publicações, em que se buscou atender aos critérios de pertinência e
consistência do conteúdo, 39 estudos formaram a população deste estudo respondendo aos
critérios previamente estabelecidos, destes, 26 foram excluídos, visto que não atendiam aos
critérios de inclusão previamente estabelecidos. Portanto, a amostra foi composta por 13
artigos.
Na fase seguinte, os dados obtidos por meio do material reunido (oriundo dos trechos
extraídos das publicações) foram organizados em planilhas, com agrupamento das
informações, de acordo com a relevância e a equivalência às categorias temáticas que
configuram a finalidade principal deste estudo. Depois dessa planificação e da organização,
foi realizada a análise temática dos referidos dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo foi constituído por treze publicações que versaram sobre a temática do
assédio moral em instituições públicas e privadas, conforme caracterização explicitada no
quadro a seguir:
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BASES DE

REFERÊNCIA DO ARTIGO

DADOS

THOFEHRN, M. B.; et al. Assédio

LILACS/

moral no trabalho da enfermagem,

BDENF

ANO DE
PUBLICAÇÃO/
PERIÓDICO

MODALIDADES DE
PESQUISA

2008
Cogitare em
enfermagem

Revisão integrativa

LILACS

2008
Cadernos de
Psicologia Social do
Trabalho

Revisão integrativa

LILACS

2009
Revista de
psicologia

Estudo de caso

LILACS

2010

Estudo quantitativo

Cogitare em Enfermagem, v.13,
n.4, p.597-601, 2008.
CANIATO, A. M. P.; LIMA, E. C.
L. Assédio moral nas organizações
de trabalho: perversão e sofrimento.
Cadernos de Psicologia Social do
Trabalho, v.11, n.2, p.177-92, 2008.
ELGENNENI, S. M. M.; VERCESI,
C. Assédio

moral

no trabalho:

implicações

individuais,

organizacionais e sociais. Revista de
Psicologia, v.9, n.1, p. 68-85, 2009.
RIGOTTO, R. M.; MACIEL, R. H.;,

Revista Brasileira
De Saúde
Ocupacional

BORSOI, I. C. F. Produtividade,
pressão e humilhação no trabalho: os
trabalhadores e as novas fábricas de
calçados

no

Ceará,

Revista

Brasileira De Saúde Ocupacional,
v.35, n.122, p.217-228, 2010.
PINTOR, E. A. S. Sofrimento mental

LILACS

em vendedores na grande São Paulo:

2010

Relato de experiência

Revista
Brasileira de
Saúde
Ocupacional

a destituição do ser pela organização
do trabalho. Revista Brasileira de
Saúde Ocupacional, v.35, n.122,
p.277-288, 2010.
VILLAÇA, F. M.; PALÁCIOS, M.
Concepções sobre assédio moral:

LILACS

2010
Revista
Brasileira De

Estudo qualitativo
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Educação
Médica

bullying e trote em uma escola
médica.

Revista

Brasileira

De

Educação Médica, v. 34, n.4, p.506
– 514, 2010.
CAHÚ, G. P. R. et al. Produção

BDENF/

2011

científica

LILACS

Revista Gaúcha
de Enfermagem

LILACS

2011

em

periódicos

online

acerca da prática do assédio moral:

Revisão integrativa

uma revisão integrativa. Revista
Gaúcha de Enfermagem, v.32, n.3,
p.611-19, 2011.
SILVA, F,E; OLIVEIRA, M,K,K;SOUZA, Z,P;
Saúde Mental do Trabalhador : o assedio

Transversal analítica

Revista
Brasileira de
Saúde
Ocupacional

moral praticado contra trabalhadores com
LER/DORT .Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional, v.36, n.123, p.56-70, 2011.
MARTINS, F. C. M.; FERRAZ, A. M. S.;

LILACS/INDEXPS

Propriedades psicométricas das escalas de

I

assedio moral no trabalho: percepção e

2011

Estudo quantitativo

PSICOUSF

impacto, PSICOUSF, v.16, n.2, p.163-173,
2011.

CAHÚ, G. R. P; LEITE, A. I. T;
NÓBREGA,

M.

M.

L;

FERNANDES, M. G. M.; COSTA,

LILACS

2012

Revisão integrativa

Acta Paulista de
enfermagem

K. N. F. M.; COSTA, S. F. G.
Assédio moral: análise de conceito
na

perspectiva

Rodgers.

Acta

evolucionista
paulista

de
de

enfermagem, v.25, n.4, p.555-9,
2012.
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AZEVEDO, L.A; ARAÚJO, C. T. S.

BDENF

A visibilidade do assédio moral no
pesquisa

o

cuidado

Revisão integrativa

Revista de
Pesquisa o
cuidado é
fundamental

trabalho de enfermagem. Revista
de

2012

é

fundamental, v.4, n.3, p.2578-84,
2012.
GARBIN, A. C; FISCHER, M.F.

LILACS

Assédio moral no trabalho e suas

Estudo documental

Revista de saúde
pública

representações na mídia jornalística.
Revista de Saúde Pública.

2012

v. 46,

n.3, p.417-424, 2012.
GOUVEIA, E. M. L; et al., Assédio

LILACS

2012

Moral: compreensão de estudantes de

BDENF

Revista de
enfermagem da
UERJ

enfermagem.

Revista

de

enfermagem UERJ. v. 20, n.2,

Estudo qualitativo

p.161-166, 2012.
Quadro 1 – Distribuição dos estudos acerca do assédio moral em instituições públicas e
privadas, de acordo com as referencias, bases de dados, ano de publicação, periódico e
modalidades de pesquisa encontradas na literatura – 2008 a 2012.
Através da análise de 13 artigos, ilustrados no Quadro 1, verificou-se que doze artigos
(92,30%) foram encontrados na LILACS, quatro publicações (30,76%) foram selecionadas
através da BDENF, e na base de dados da INDEXPSI foi encontrado, apenas, um artigo
(7,69%). Reitera-se que há um excesso na contagem dos artigos, visto que, alguns artigos
encontravam-se dispostos em duas bases de dados.
Quanto ao ano de publicação, observou-se que 2012 correspondeu ao período com
maior número de artigos científicos publicados, com quatro produções (31%), seguido do ano
de 2011 e 2010 com três estudos (23%), cada. Em seguida o ano de 2008 com duas
publicações (15%), e por último o ano de 2009 com apenas um artigo publicado (8%).
Em relação aos periódicos, destacaram-se importantes revistas nacionais, dentre a qual
mereceu evidência a Revista Brasileira de saúde ocupacional com quatro produções (31%), as
demais revistas referiram apenas uma (8%) publicação, cada.
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Com relação ao delineamento metodológico dos artigos, ressalta-se que, dos treze
artigos selecionados, seis (46%) são revisão integrativa, enquanto que quatro (30%) são
estudo qualitativo. Ressalta-se ainda que existiram artigos do tipo: estudo de caso, relato de
experiência, transversal analítico, e estudo documental, que corresponderam a apenas uma
publicação (8%), cada.
Nesse sentido, o método de análise da temática possibilitou categorizar, interpretar e
agrupar os dados semelhantes. Desse agrupamento, emergiram duas abordagens temáticas
(AT), de acordo com os desígnios da revisão integrativa: AT1: A ocorrência do assédio moral
em instituições públicas e privadas (Quadro 2); AT2: Estratégias de prevenção e controle do
assédio moral (Quadro 3).
AT1: A ocorrência do assédio moral em instituições públicas e privadas
TÍTULO DO ARTIGO
Assédio
moral
no
trabalho
enfermagem

OBJETIVOS DO ESTUDO
da Esse estudo tem por objetivo promover uma
reflexão teórica sobre o assédio moral no
trabalho da Enfermagem, bem como
impulsionar a valorização da dimensão da
subjetividade do trabalhador.
Produtividade, pressão e humilhação no O objetivo deste artigo é mostrar o modo como
trabalho: os trabalhadores e as novas as práticas organizacionais e a cultura dos
fábricas de calçados no Ceará.
locais de trabalho podem levar a experiências
de humilhação e a situações constrangedoras no
trabalho.

Concepções sobre Assédio Moral: O objetivo deste trabalho é analisar o tema do
Bullying e Trote em uma Escola Médica
trote como aparece nas falas de docentes e
estudantes quando são estimulados a relatar
situações de violência entre alunos durante a
graduação em Medicina.

Assédio moral: análise de conceito na Analisar o conceito de assédio moral, na
perspectiva evolucionista de Rodgers.
perspectiva evolucionista de Rodgers, conforme
expresso na literatura da saúde, ciências
jurídicas, sociais e humanas.

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

266

A visibilidade do assédio moral no Analisar o assédio moral (AM) no trabalho de
trabalho de enfermagem.
enfermagem; propor estratégias para enfrentálo.

Assédio
Moral:
compreensão
de
estudantes de enfermagem.
Saúde Mental do Trabalhador: o assedio
moral praticado contra trabalhadores com
LER/DORT

O estudo objetiva investigar como os estudantes
de enfermagem compreendem o assédio moral.
Este artigo analisa como o assédio moral se
configura na vida dos portadores de lesões por
esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho (LER/DORT).

Quadro 2 – Distribuição dos artigos do AT1, segundo o título e os objetivos das publicações
selecionadas para o estudo.
No que concerne aos enfoques da ATI, foram evidenciados pontos específicos que
mostram o crescimento acentuado da referida prática no âmbito do trabalho. As mudanças
emergentes no mundo do trabalho, de cunho econômico e político, têm influenciado
diretamente na estrutura das organizações publicas e privadas. Com o advento do capitalismo,
o lucro e a produtividade tornaram-se os objetivos primordiais deste sistema, e para alcançálos não se mede esforços. Assim, a exploração do ser humano e o descaso quanto à dimensão
da subjetividade favorecem ao surgimento de sofrimento e violência no trabalho (SILVA,
2010).
O autor supracitado menciona, ainda que, as organizações de trabalho tornaram-se um
ambiente com excesso de condições negativas, como: escassez de recursos materiais,
trabalhadores em número reduzido o que desencadeia tensões emocionais indevidas e
prejudica o ser humano profissional (SILVA, 2010).
A nova organização do trabalho está ligada ao cinismo e à perversidade dos atuais
sistemas de produção, o que acentua o surgimento do assédio moral no trabalho. Outros
aspectos que levam ao aparecimento do assédio moral são citados por Hirigoyen (2002)
sendo: os ambientes de trabalho que submetem os trabalhadores ao estresse; a má
comunicação interna; a falta de reconhecimento da identidade profissional; e a padronização
de métodos que orienta para o controle e o ajustamento das pessoas aos sistemas. Podendo,
ainda, ocorrer a utilização de manipulação e mentira para obter melhores rendimentos. A estas
o autor intitula como “empresas perversas” sendo portando, aquelas que acirram as
rivalidades e permitem a utilização de procedimentos desleais.
Autores como Martinho (2007) defendem que profissionais de saúde apresentam
maior risco de sofrer violência, física ou psíquica, por trabalharem nesse setor. Inclusive,
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grupos específicos, como o das mulheres, apresentam riscos acrescidos, como a discriminação
e assédio sexual.
Em relação ao universo das universidades Villaça (2010) revela a necessidade de
instigar debates voltados ao assédio moral, principalmente nas escolas médicas com urgência,
visto que, é possível trabalhar a mente dos acadêmicos a conversa, responsabilizando cada ser
individualmente pela promoção violência, trabalhando em suas mentes os tipos e formas que
existentes, preparando na universidade seres comprometidos, capazes de agir com consciência
ao lidar com outras pessoas.
Devido à complexidade do assunto, salienta-se que os profissionais, independente do
nível hierárquico, necessitam tornarem-se conscientes de que o sofrimento no trabalho pode
desencadear um adoecimento e um comprometimento da saúde mental da pessoa (SILVA,
2010).
Essa categoria ainda menciona que as empresas adotam medidas de controle sobre os
trabalhadores visando, fundamentalmente, atingir a capacidade máxima de produção que suas
máquinas comportam. O exercício desse controle pode se expressar tanto no aumento da
velocidade de uma esteira rolante, à qual os trabalhadores são forçados a acompanhar, quanto
no controle das idas ao banheiro ou da visita ao ambulatório da empresa em busca de alívio
para dores ou mal-estares e nas ameaças de demissão. Ressalte-se que a demissão pode se
efetivar, caso o trabalhador perca tempo conversando com um colega, falte ao trabalho,
recuse-se a fazer hora extra ou, simplesmente, não aceite ser constrangido por um chefe diante
de colegas (HIRIGOYEN, 2002).
Ainda, é preciso perceber que um dos fatores que caracterizam o assédio moral
encontram-se justamente no incentivo descontrolado à competitividade pelo emprego, muitas
vezes, determinando condutas não adequadas e éticas advindas de superiores hierárquicos ou
colegas. E por esta imposição somada ao medo do desemprego, muitos trabalhadores omitem
ou não percebem promover o assédio moral (THOFEHRN, 2008).
Diante de tais ponderações, observou-se por meio dos estudos que o assédio moral é
caracterizado como uma violência psicológica que ocorre de maneira repetitiva e por um
período de tempo prolongado independentemente da profissão ou área de trabalho,
apresentando como fatores de risco o sexo, e as normas preconizadas pela empresa.
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AT2: Consequências do assédio moral
TÍTULO DO ARTIGO
OBJETIVOS DO ESTUDO
Produção científica em periódicos online Objetiva-se, neste estudo, caracterizar a
acerca da prática do assédio moral: uma produção científica sobre os cenários do assédio
moral em periódicos online nas áreas de Saúde,
revisão integrativa.
Ciências Sociais e Humanas, no período de
2002 a 2010.
Assédio moral no trabalho e suas
representações na mídia jornalística.
Sofrimento mental em vendedores na
Grande São Paulo: a destituição do ser
pela organização do trabalho.

Analisar os discursos sobre assédio moral
veiculados na mídia jornalística impressa.
Este trabalho relata a experiência de um serviço
de psicologia no atendimento de vendedores
com transtornos mentais, discutindo riscos e
malefícios causados pela organização do
trabalho no ramo de serviços.

Propriedades psicométricas das escalas Este texto relata a adaptação e as características
de assedio moral no trabalho: percepção e psicométricas de medidas de assédio moral no
trabalho: a Escala de Percepção da Frequência e
impacto.
a Escala de Impacto Afetivo do Assédio Moral
no Trabalho.
Assédio moral no trabalho: implicações Analisar as implicações comportamentais do
assédio moral para o indivíduo, para a
individuais, organizacionais e sociais.
organização e para a sociedade, sob o ponto de
vista de um trabalhador, vítima de assédio
moral, foi realizado um estudo de caso único,
de âmbito individual, baseado na sua história de
vida, na qual foi feito um corte seccional com
perspectiva longitudinal, fazendo-se uso de
várias fontes de evidências.
Assédio moral nas organizações de Este estudo pretende apresentar as articulações
dos dados de uma pesquisa bibliográfica cujo
trabalho: perversão e sofrimento.
objetivo primordial foi gerar reflexões que
venham, de alguma forma, contribuir para o
debate sobre as consequências na subjetividade
do trabalho no contexto socioeconômico
contemporâneo.
Quadro 3 – Distribuição dos artigos de AT2, segundo o título e os objetivos das publicações
selecionadas para o estudo.
No tocante as consequências do assédio moral para a saúde do trabalhador,
independente de ser instituição pública ou privada, são perceptíveis sinais nem sempre
específicos, que em meio aos atos agressivos da prática do assédio moral, são confundidos
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com doenças comuns. Fica evidente, portanto, que oassédio moral no ambiente de trabalho
pode ser visto como um fenômeno, que está diretamente relacionado à violência psicológica,
de maneira sistêmica, por uma pessoa ou grupo de pessoas direcionado a outra (SILVA;
OLIVEIRA, 2011).
Segundo Hirigoyen (2010), o assédio moral no ambiente de trabalho ocorre por uma
batalha de forças, consequência do aparecimento de novos papeis no ambiente organizacional
que exigem um novo perfil profissional. O assédio moral deve ser analisado por todos os
ângulos devido ao grande prejuízo físico e emocional que traz a suas vitimas. Assim, o
assédio moral não é um problema individual e sim, estrutural, uma vez que suas
consequências crescem conforme aumento da submissão coletiva alicerçada no medo do
desemprego (ELGENNENI; VERCESI; 2009).
O assédio começa como algo inofensivo e alastra-se silenciosamente e paulatinamente.
Inicialmente, o agressor investe com toques indiretos, como uma calúnia, uma afronta sutil,
sem provocar abertamente um conflito. O agredido submete-se, preferindo não demonstrar
estar ofendido. Porém, os ataques vão aumentando e a vítima é posta em situações de
inferioridade, hostis e degradantes. Tudo isso de forma recorrente, por períodos cada vez
maiores (HIRIGOYEN, 2010).
O assédio moral no ambiente laboral tornou-se conhecido pela população quando a
mídia começou a expor que em algumas instituições o trabalhador vivenciava situações
constrangedoras durante a jornada. Este fato fez com que aparecessem diversos debates entre
profissionais de muitas áreas, deixando o trabalhador alerta para tal situação (AZEVEDO;
ARAÚJO, 2012).
O assédio moral no ambiente de trabalho pode provocar nas vitimas problemas
psicológicos, transtornos digestivos e cardiovasculares (AGUIAR, 2002). Ansiedade,
dificuldade de concentração, depressão, confusão de pensamentos, ideias suicidas, reações de
medo, insônia ou sono excessivo, pesadelo com o ambiente de trabalho melancolia,
hipertensão arterial, dores pelo corpo, queda de cabelo, enxaqueca e desordem alimentar
fazem parte também das consequências do deste ato a saúde do trabalhador (AZEVEDO;
ARAÚJO, 2012). Diante de todos esses sintomas, a instituição também é afetada, pois outra
grande implicação da prática do assédio é o absenteísmo, ou seja, o trabalhador começa a
faltar demasiadamente no trabalho.
Segundo Hirigoyen (2010), o assédio moral no ambiente de trabalho pode ocorrer de
várias formas, sendo a mais frequente e mais devastadora o assédio vertical descendente, que
ocorre quando o subordinado é agredido por seu superior. Nessa situação a vítima tem mais

S
U
M
Á
R
I
O

ABERTURA

270

dificuldade para achar uma saída para tal situação. Quando a agressão parte de uma pessoa
para outra de mesmo nível hierárquico, trata-se do assédio moral horizontal. Que podem
derivar de uma simples inimizade ou competitividade, ou até mesmo racismo.
Os episódios de assédio moral podem afetar também as pessoas que, sem serem
vitimas diretas, observaram como testemunhas tal situação no ambiente de trabalho. Tal fato
pode desencadear um estresse geral no ambiente (AZEVEDO; ARAÚJO, 2012). O mal estar
gerado pela ocorrência de assédio pode chegar a gerar novos conflitos que deixarão a
convivência entre funcionários ainda mais tensa e complicada. Tal fato pode aumentar ainda
mais o absenteísmo na organização, não apenas da vitima, mas também de outros
funcionários. A prática do assédio agride a paz social e dignidade da pessoa humana.
Combater tais atitudes assegura o respeito e a dignidade humana (CAHÚ et al., 2011).
Considera- se de grande importância que a análise desse fenômeno psicossocial seja
realizada de tal forma que permita a sua definição no espaço cultural visando assim, entender
suas implicações nas relações sociais (CANIATO; LIMA; 2008). A disseminação dos
conhecimentos a cerca do assédio moral se faz imprescindível, pois pode evitar o
aparecimento ou agravo dos transtornos emocionais (PINTOR, 2010).
Portanto, há inúmeras maneiras de identificar a prática do assédio moral, visto que há
sinais e sintomas que só a vítima pode relatar, além das características repetitivas que são
percebidas até mesmo pelos colegas de trabalho. Destarte, há necessidade de haver a
implementação de políticas públicas a fim de coibir tal prática, punindo os agressores e
visando à melhoria da qualidade de vida do trabalhador.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que a discussão acerca do assédio moral no âmbito das instituições
públicas e privadas está em amplo desenvolvimento, conforme evidenciam as publicações
investigadas, nas quais a discussão sobre a temática tem percorrido várias áreas, independente
de serem instituições públicas ou privadas.
O estudo mostrou que a não há prevalência do assédio moral em um tipo específico de
instituição, as quais há presença dessa prática de maneira análoga, visto que acontece
independentemente de profissão, o que cabe a vítima entender seus sinais, e lutar contra suas
consequências como também a própria prática.
É, portanto, um tema bastante ponderoso, cuja reflexão merece novas discussões,
necessitando o desenvolvimento da busca renovada no cenário mundial, a fim de discutir e
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avançar os debates sobre as questões que circundam o assédio moral, contribuindo dessa
forma, para a divulgação de novos conhecimentos a fim de refutar a continuidade dessa
prática, cabendo ao ser que é vítima atentar as estratégias de enfrentamento e a decisão de
como munir-se para essa batalha.
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ASSÉDIO MORAL: ASPECTOS PREVENTIVOS ABORDADOS NA LITERATURA
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RESUMO
Saber como agir diante um assédio moral é difícil, principalmente quando o assunto não é
bem entendido pelo assediado. Destarte, as medidas preventivas diante essa agressão estão
cada vez mais presentes nos ambientes de trabalho, buscando dessa forma amenizar o
sofrimento desses trabalhadores. Objetivando analisar através da literatura acerca do assédio
moral e os aspectos preventivos abordados na literatura, designou-se realizar uma revisão
integrativa acerca da temática, buscando em periódicos online nas bases de dados da
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Literatura Latino Americana e do Caribe de Informação
em Ciências da Saúde (LILACS) e na biblioteca da Scientific Electronic Library Online
(SciELO), utilizando dessa forma, os Descritores em Ciências da Saúde: “Assédio não
sexual” e “Saúde do Trabalhador”, alcançando dessa forma a amostra de treze publicações, no
período de 2010 a 2013, que foram analisadas, agrupadas e categorizadas. Emergindo duas
abordagens temáticas: “Diversos eventos que caracterizam o assédio moral no ambiente de
trabalho” e “Estratégias de prevenção e controle do assédio moral”. Portanto, a literatura
aborda diferentes medidas para prevenir o desenvolvimento do assédio moral, cessando ou
reabilitando as vítimas, mas para que isso ocorra é preciso saber em que fase está o processo
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do assédio moral, necessitando de maiores pesquisas acerca do tema que é tão frequente e
silencioso na sociedade.
Descritores: Prevenção, Assédio não sexual, Saúde do trabalhador.

INTRODUÇÃO
O assédio moral ou violência moral é um assunto que vem sendo muito debatido nos
últimos anos, ocupando cada dia mais os estudos da área de saúde do trabalhador. Tal prática
é caracterizada como toda ou qualquer exposição prolongada e repetitiva a situações
humilhantes e vexatórias de trabalhadores no desempenho de suas funções, desencadeando
sofrimento físico e/ou psíquico, podendo manifestar-se através de palavras, gestos,
comportamentos, atos verbais ou escritos, caracterizados, sobretudo, por denegrirem a
imagem da vítima (CÂMARA; MACIEL; GONÇALVES, 2012).
No que concerne aos tipos de assédio, averígua-se que este pode ocorrer de quatro
formas distintas: horizontal, quando praticado por pessoas hierarquicamente do mesmo nível
que a vítima; vertical ascendente, que acontece quando um superior é agredido por
subordinados, frequentemente quando esses não se adequam aos padrões implantados pelo
superior; o vertical descendente, que ocorre quando o chefe subordina o empregado; e o
misto, que se incidem quando o agredido é assediado por mais de uma forma citada
anteriormente (THOFEHRN et al., 2008).
Vale ressaltar que o referido fenômeno ocorre com maior incidência em instituições
caracterizadas por hierarquias e procedimentos rígidos, onde as tarefas não são definidas,
sendo possível culpar alguém por qualquer fato que venha a ocorrer.
No que tange aos aspectos preventivos do assédio moral, é mister enfatizar que a
literatura aborda diferentes medidas para prevenir o seu desenvolvimento, cessando ou
reabilitando as vítimas, mas para que isso ocorra é preciso saber em que fase está o processo
do assédio moral. Existem três tipos de prevenção: a primária, secundária e terciária. A
primária visa à redução dos riscos, incluindo políticas e planos de ação antiassédio moral,
registro de incidentes violentos e um replanejamento do ambiente psicossocial de trabalho. A
secundária visa aumentar os recursos individuais, oferecendo treinamento, inquérito dos
trabalhadores e resolução de conflito de casos. A terciária visa reduzir os danos causados pelo
assédio moral incluindo acordos corporativos, aconselhamento e terapia (GLINA; SOBOLL,
2012).
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Nesse contexto, considerando a relevância da temática em tela, é imprescindível a
necessidade de se investigar acerca deste fenômeno, uma vez que ainda são incipientes os
estudos que abordem os aspectos preventivos do assédio moral, a fim de minimizá-lo, em
qualquer que seja o ambiente de trabalho. Frente ao exposto, o referido estudo teve como
objetivo: verificar a contribuição da literatura acerca dos aspectos preventivos do assédio
moral.
METODOLOGIA
Para o alcance do objetivo proposto, selecionou-se como método de pesquisa a revisão
integrativa da literatura, que é empregada para se compreender com mais profundidade um
fenômeno, com base em estudos antecedentes, o que permite a reunião de dados de distintas
modalidades de delineamento de pesquisas e possibilita a expansão das conclusões
(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Com a finalidade de efetivar essa revisão, foram delimitados os seguintes passos
metodológicos: identificação do tema ou questão da pesquisa; realização da amostragem
(seleção dos artigos); categorização dos estudos; definição das informações extraídas das
publicações revisadas; avaliação dos estudos selecionados; interpretação dos resultados; e
apresentação dos resultados da pesquisa (FONSECA; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO,
2008).
Atendendo-se à realização dos passos da pesquisa ora apresentados e considerando-se que um estudo
na modalidade de revisão integrativa da literatura orienta-se por uma indagação ou hipótese, o presente
trabalho foi orientado pela seguinte questão norteadora: Quais os aspectos preventivos acerca do assédio
moral abordados na literatura nacional?

Com a questão de pesquisa definida, procedeu-se ao levantamento do corpus literário a
ser analisado, no site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), mediante os descritores:
“assédio não sexual e saúde do trabalhador”. Essa literatura incluiu artigos científicos
publicados em bases de fontes bibliográficas online: Literatura Latino Americana e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e na biblioteca da ScientificElectronic
Library Online (SciELO).
Cumpre assinalar que foi adotado o seguinte critério de inclusão: artigos publicados no
período de 2010 a 2013, no idioma português, cujos títulos e/ou resumos contemplassem
aspectos relativos aos aspectos preventivos do assédio moral, e estivessem disponibilizados na
íntegra, gratuitamente, online. Foram excluídos os editoriais, cartas ao editor, estudos
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reflexivos, relatos de experiência, publicações duplicadas, assim como estudos que não
abordassem temática relevante aos objetivos da revisão.
Assim, utilizou-se a terminologia em saúde examinada nos Descritores em Ciências da
Saúde (DeCS), identificando-se o seguinte descritor: “assédio não sexual and saúde do
trabalhador”. A coleta dos dados ocorreu durante todo o mês de setembro de 2013, utilizandose um instrumento que continha as variáveis: título, base de dados, ano e modalidade de
pesquisa.
Considerando esses aspectos, foram selecionadas 13 publicações acerca dos aspectos
preventivos do assédio moral, e após a leitura minuciosa das referidas publicações, buscou-se
atender aos critérios de pertinência e consistência do conteúdo.
Na fase seguinte, os dados obtidos por meio do material compilado (oriundo dos
trechos extraídos das publicações) foram organizados em planilhas, com agrupamento das
informações, de acordo com a relevância e a equivalência às categorias temáticas que
configuram a finalidade principal deste estudo. Depois dessa planificação e da organização,
foi realizada a análise temática dos referidos dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo foi constituído por 13 publicações que versaram sobre a temática aspectos
preventivos do assédio moral, conforme caracterização explicitada no quadro a seguir:
REFERENCIA DO ARTIGO

BASES DE
DADOS

ANO DE
PUBLICAÇÃO/
PERIÓDICO

MODALIDADES DE
PESQUISA

PINTOR, L. A. S. Sofrimento mental
em vendedores na grande São Paulo: a
destituição do ser pela organização do
trabalho. Rev. bras. Saúde ocup, v
35, n. 122, p. 277-288, 2010.

SCIELO

2010
Rev. bras. Saúde
ocup.

Relato de experiência

BATTISTELLI,
B.
M.;
AMAZARRAY, M. R.; KOLLER, S.
H. O assédio moral no trabalho na
visão de operadores do direito.
Revista Psicologia & Sociedade.
v.23, n. 1, p. 35-45, 2011.

SCIELO

2011
Psicologia &
Sociedade

Artigo Original
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CÂMARA, R. A.; MACIEL R. H.;
GONÇALVES, R. C. Prevenção e
combate ao assédio moral entre
servidores públicos do estado do
Ceará. Rev. bras. Saúde ocup, v. 37,
n. 126, p. 243-255, 2012.

SCIELO

2012
Rev. bras. Saúde
ocup.

Artigo Original

VIEIRA, C. E. C.; LIMA, F. P. A.;
LIMA, M. E. A. E se o assédio não
fosse moral? perspectivas de análise
de conflitos interpessoais em situações
de trabalho. Rev. bras. Saúde ocup.v.
37, n. 12, p.256-268, 2012.

SCIELO

2012
Rev. bras. Saúde
ocup.

Ensaio

GLINA, D. M. R.; SOBOLL, L. A.
Intervenções em assédio moral no
trabalho: uma revisão da literatura.
Rev. bras. Saúde ocup,v. 37, n. 126,
p. 269-283, 2012.

SCIELO

2012
Rev. bras. Saúde
ocup.

Revisão

SOARES, A.; OLIVEIRA, J. A.
Assédio moral no trabalho. Rev. bras.
Saúde ocup, v. 37, n. 126, p. 195-202,
2012.
MARTINS, et al. Restabelecendo o
poder de agir: atendimento grupal para
assediados moralmente no trabalho.
Revista Brasileira de Psicodrama. v
20, n. 2, p. 97-113, 2012.

SCIELO

2012
Rev. bras. Saúde
ocup.

Revisão

SCIELO

2012
Revista
Brasileira de
Psicodrama

Artigo Original

FONTES, K. B. et al. Fatores associados ao
assédio moral no ambiente laboral do
enfermeiro. Rev. Latino-Am, v. 21, n.23, p. 1-,
2013.

SCIELO

2013
Rev. Latino-Am.
Enfermagem

Artigo Original

RODRIGUES, M.; ALTONEN, A. A
Reação ao assédio moral no ambiente
do trabalho. ReCaPe Revista de
Carreiras e Pessoas, v.3, n.1, p. 7686, 2013.

SCIELO

2013
Revista Recape

Artigo Original

OLIVEIRA, I.; VENÂNCI, V. F. As
contribuições de autores sobre assédio
moral nas organizações públicas.
Revista Magistro, v. 1, n.1, p. 43-61,
2012.

SCIELO

2012
Revista Magistro

Artigo Original
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PENTEADO, A. C. M. et al. Liderança
e Assédio moral: a administração
perversa
do
sentido
do
trabalho.Rev. Psicol. Am. Lat, n.21, v.
3, n.21, p. 1-12, 2011.

SCIELO

2011
Revista
Psicologia para
América Latina

GARBIN, A. C.; FISCHER, F. M.
Assédio moral no trabalho e suas
representações
na
mídia
jornalística. Rev. Saúde Pública, v. 46,
n.3, p. 417-24, 2012.

LILACS

2012

CAHU, G. P. R. et al. Produção
científica em periódicos online acerca
da prática do assédio moral: uma
revisão
integrativa. Rev.
Gaúcha
Enferm, v.32, n. 13, p. 611-9, 2011.

LILACS

Artigo Original

Artigo Original

Rev. Saúde
Pública.

2011

Artigo Original

Rev. Gaúcha
Enferm.

Quadro 1 – Distribuição dos estudos acerca dos aspectos de prevenção do assédio moral, de acordo
com as referencias, bases de dados, ano de publicação, periódico e modalidades de pesquisa
encontradas na literatura – 2010 a 2013.

Através da análise de 13 artigos, ilustrados no Quadro 1, verificou-se que onze (85%)
estudos foram seletos a partir da biblioteca da SCIELO, dois (15%) publicações estiveram
presentes na base de dados LILACS.
No tocante ao ano das publicações, observou-se que o ano de 2012 correspondeu ao
período com o maior número de publicações sobre a temática investigada, com sete (54%)
artigos, seguido do ano de 2011, com três (23%) produções, o ano de 2013 apresentou duas
publicações (15%) e o ano de 2010 apresentou apenas um (8%) artigo publicado. Quanto à
modalidade de estudo, observou-se que nove artigos eram originais (69%), dois (15%) de
revisão, um (8%) ensaio clínico e um (8%) relato de experiência.
Nesse sentido, o método de análise da temática possibilitou categorizar, interpretar e
agrupar os dados semelhantes. Desse agrupamento, emergiram duas abordagens temáticas
(AT), de acordo com os desígnios da revisão integrativa: AT1: Diversos eventos que
caracterizam o assédio moral no ambiente de trabalho (Quadro 2); AT2: Estratégias de
prevenção e controle do assédio moral (Quadro 3).
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AT1: Diversos eventos que caracterizam o assédio moral no ambiente de trabalho
Código
identificador

AT1a

TÍTULOS DOS ESTUDOS
Assédio moral no trabalho e suas representações na mídia jornalística.

AT1e

E se o assédio não fosse moral? Perspectivas de análisede conflitos
interpessoais em situações de trabalho.
Sofrimento mental em vendedores na Grande São Paulo: a destituição do
ser pela organização do trabalho.
Produção científica em periódicos online acerca da prática do assédio
moral: uma revisão integrativa.
Fatores associados ao assédio moral no ambiente laboral do enfermeiro.

AT1f

Assédio moral no trabalho.

AT1b
AT1c
AT1d

Quadro 2 – Distribuição dos artigos de AT1, segundo o título e os objetivos das publicações
selecionadas para o estudo.
Os estudos referenciados no quadro acima contemplam os diversos eventos que
caracterizam o assédio moral no trabalho, mostrando nitidamente quais as principais maneiras
de agir diante o assédio moral.
A AT1a trás a questão de como saber identificar o assédio moral no ambiente de
trabalho, seja ela em situações persecutórias, com o objetivo de prejudicar e pressionar a
pessoa no seu espaço de trabalho de modo a eliminá-la ou afastá-la, beneficiando não só a
questão da punição ao assediador, mas também sobre a qualidade de vida desses
trabalhadores, principalmente no que se refere a sua saúde.
Nesse estudo o AT1b contempla de forma bem explicita a questão da conceitualização
do assédio moral no ambiente de trabalho, bem como suas causas, formas de manifestação e
repercussões na saúde dos trabalhadores. É um ensaio realizado com vigilantes, buscando
pesquisas e propostas mais comuns para enfrentar esse problema, trazendo maneiras de
explicar tal evento como um fenômeno de natureza moral ou psicológica.
No que se refere ao exposto o AT1c traz relatos de experiência de um determinado
tipo de serviço de psicologia no atendimento de vendedores com transtornos mentais,
discutindo riscos e malefícios causados pela organização do trabalho no ramo de serviços. A
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importância do sofrimento mental é bem discutida nesse estudo, já que a falta desse
reconhecimento desse sofrimento traz diversos malefícios para esses trabalhadores.
O AT1d visa caracterizar a produção cientifica acerca do assédio moral em periódicos
online. Considerando que a prática do assédio moral vem ganhando cada vez mais poder, isso
em decorrência a intensidade de sua gravidade em qualquer que seja o cenário praticado, tais
comoinstituições de ensino, órgãos públicos e empresas privadas, acometendo trabalhadores
inseridos em diversos cenários de trabalho.
O artigo AT1e traz a questão do assédio moral a enfermeiros em um setores
público e privado que são vítimas de assédio moral no trabalho, o estudo aconteceu
através de um questionário, onde foram constatados que possuir filhos, trabalhar em
instituições por um período de 1 a 3 anos, enfrentar condutas de assédio moral e sentirse assediado moralmente são considerados os principais fatores de risco para o assédio
moral. Enfim este estudo possibilitou a compreensão dos fatores associados ao assédio
moral, a investigação de enfermeiros assediados.
A apresentação mencionada no AT1f discorre de maneira bem clara e sucinta de
como o assédio moral vem se tornando um problema cada vez mais frequente, uma vez
que tal temática colabore para uma vida menos saudável, tornando dessa maneira o
trabalhador mais propenso a doenças. Saber o que é, como identificar, quais são as
consequências, são bem esclarecidos nesse estudo.
Deste modo, é de grande relevância destacar que há um grande acometimento de
vítimas assediadas ficando, portanto, evidente que essa prática está diretamente
relacionada à violência psicológica, de maneira sistêmica, por uma pessoa ou grupo de
pessoas direcionado a outra, acarretando várias conseqüências para esse individuo tais
como: ansiedade, falta de concentração, depressão, confusão de pensamentos, ideias
suicidas, reações de medo, insônia ou sono excessivo, pesadelo relacionado com o
ambiente de trabalho, hipertensão, enxaqueca, perca de apetite, dentre outros fatores.
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AT2: Estratégias de prevenção e controle do assédio moral
Código
identificador

TÍTULOS DOS ESTUDOS

AT2a

Liderança e Assédio Moral: a administração perversa do sentido do trabalho

AT2b

As contribuições de autores sobre assédio moral nas organizações públicas

AT2c

A Reação ao Assédio Moral no ambiente do trabalho

AT2d

O assédio moral no trabalho na visão de operadores do direito

AT2e

Prevenção e combate ao assédio moral entre servidores públicos do estado do
Ceará
Restabelecendo o poder de agir: atendimento grupal para assediados

AT2f

moralmente no trabalho

AT2g

Intervenções em assédio moral no trabalho: uma revisão da literatura

Quadro 3 – Distribuição dos artigos de AT2, segundo o título e os objetivos das publicações
selecionadas para o estudo.
Os estudos referenciados no quadro acima contemplam as estratégias de prevenção e
controle do assédio moral, enfatizando a necessidade de cada vez mais torná-lo público,
evitando as suas consequências para a sociedade, para as organizações e, especialmente, para
o trabalhador, e, portanto, promovendo a saúde.
De acordo com a pesquisa AT2a, uma simples punição para os que cometem o assédio
moral, o retraimento do profissional assediado ou até mesmo a incessante veemência da esfera
jurídica em conceituar e identificar o problema não bastam, isoladamente, para minimizá-lo
ou resolvê-lo. O estudo infere para o desenvolvimento de espaços nos quais as relações
interpessoais no trabalho sejam respeitadas e valorizadas, e para que a ética seja essencial
dentro das organizações, permeando a cultura, a visão, a missão e os valores fundamentais
para a melhora do clima no ambiente de trabalho.
O artigo AT2b corrobora a assertiva supracitada, e destaca que é preciso modificar as
políticas de gestão da organização, sem deixar se instaurar procedimentos de humilhação e
desqualificação das pessoas, informando, qualificando, de todas as maneiras para que esse
mal seja erradicado do serviço público, melhorando assim o ambiente de trabalho.
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Nesse enfoque AT2c ressalta para a novidade e a capacidade destruidora do assédio
moral, que pode acometer de maneira definitiva os indivíduos envolvidos, as organizações e
seu entorno, apontando a necessidade de um mais amplo aprofundamento nos estudos acerca
deste fenômeno no ambiente organizacional, propondo sua prevenção e identificação, bem
como a adoção de práticas e políticas que venham a inibi-lo ou, até mesmo, erradicá-lo.
Nesse contexto, o estudo AT2d menciona que por meio de uma atuação conjunta, é
possível avançar para um entendimentomultidimensional do assédio moral no ambiente
laboral, coma possibilidade de intervenções interdisciplinares visando a sua erradicação,
destacando a relevância da integraçãoentre Direito e Psicologia para a melhoria da
qualidadede vida dos trabalhadores.
É mister salientar que AT2e relata a instalação da primeira Comissão Setorial de
Combate ao Assédio Moral no Trabalho, e do treinamento desta para proceder em situações
de assédio, colaborando para a melhoria da saúde dos trabalhadores e para uma ação mais
efetiva das condições de trabalho no serviço público do estado do Ceará e de outras
instituições públicas, principalmente no que concerne à prevenção do assédio moral.
Nessa linha de pensamento, AT2f demonstra que a solução para a prática do assédio
seria construir culturas corporativas que se manifestem através de ações de qualidade de vida
que auxiliem a despertar e conservar sentimentos de felicidade no ambiente de trabalho.
O estudo AT2g destaca que intervenções pontuais e isoladas frente à violência moral
não funcionam, sugerindo uma abordagem mais abrangente do problema e um
acompanhamento sistemático das ações, desenhando cada intervenção e considerando o
contexto organizacional.
Diante do exposto, constata-se a relevância da prevenção e do controle do assédio
moral, no intuito de estabilizar de um modo geral o equilíbrio orgânico e emocional da pessoa
assediada, possibilitando assim, a sua qualidade de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através das publicações analisadas foi possível constatar como é grande o
acometimento de pessoas assediadas em seu ambiente de trabalho, e a maioria destas não
sabem como agir diante dessas agressões, por isso convivem diariamente sendo vitima do
agressor.
Por isso é de grande relevância destacar que existem medidas preventivas nos
ambientes de trabalhos, já que o assedio moral está cada vez mais ganhando espaço em
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qualquer seja o ambiente de trabalho, para dessa forma então banir essa prática que vem
aparecendo de forma tão elevada na atualidade. Tais medidas vem para colaborar para um
melhor funcionamento de trabalho, especialmente para o trabalhador, visando principalmente
a sua saúde e concomitantemente a sua qualidade de vida.
Enfim trabalhar com esse tema é de foi de grande valia, já que nos torna cada vez mais
capacitada acerca dessa temática, visando dessa maneira saber agir, identificar, eliminar e
denunciar o praticante do assédio moral no ambiente de trabalho.
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AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE VALIDAÇÃO BIOANALÍTICA PARA
QUANTIFICAÇÃO DE FLUCONAZOL EM PLASMA
Bruno Wesley Ramalho Cirilo Ferreira1
José Valdilânio Virgulino Procópio2
Resumo
Quando um método bioanalítico é desenvolvido ele precisa ser validado previamente ao seu
uso. A validação é uma exigência legal, sendo garantido, através dela, que o método gera
informações confiáveis e interpretáveis sobre a amostra, oferecendo evidências objetivas de
que o mesmo é adequado para a utilização pretendida. O presente trabalho foi desenvolvido
tendo como objetivo avaliar a especificidade e a linearidade do método para quantificação de
fluconazol em plasma. As análises foram realizadas nos Laboratórios Unificados de
Desenvolvimento e Ensaios de Medicamentos (LUDEM-UFPB). O método foi desenvolvido
utilizando Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detecção realizada por
espectrofotometria eletrônica na região do ultravioleta. A análise dos dados foi realizada
considerando os parâmetros definidos na Resolução 27/2012 (BRASIL, 2012) e no European
Medicines Agency (2011). O trabalho foi aprovado pelo CEPA da UFPB (Parecer 0308/11).
A análise estatística, para comparação de grupos de dados, foi feita através do teste ANOVA
de fator duplo, sendo consideradas diferenças estatisticamente significativas onde p-value ≤
0,05. Para avaliação do ajuste linear dos dados foram aplicados testes de normalidade para
análise dos resíduos considerando intervalo de confiança de 95%. A seletividade do método
foi demonstrada através da ausência de picos interferentes, nos tempos de retenção
correspondentes ao fluconazol e tinidazol (padrão interno). Em relação à linearidade foi
verificado coeficiente de correlação linear > 0,99 e através da análise dos resíduos foi
demonstrada a adequabilidade do modelo linear. O método mostrou-se seletivo e linear,
permitindo assim, a continuação da validação para quantificação do fluconazol em plasma.
Palavras-chave: Validação. Método bioanalítico. Fluconazol.
1 Introdução
A procura por antifúngicos com farmacocinética aceitável e metabolicamente estáveis
levou à descoberta da série de compostos bis-triazólicos (GOLAN et al., 2009). Assim, o
fluconazol (Figura 1) foi sintetizado em 1985, representando à primeira geração dos
compostos azólicos, resultante da substituição do anel imidazólico por dois anéis triazólicos, o
que favoreceu amplo espectro de ação e seletividade para o citrocromo P-450 da célula
fúngica.
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O

fluconazol

é

quimicamente

denominado 2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1H1,2,4-triazol-1-ilmetil)

Figura 1 – Estrutura química do

propano-2-ol.

Apresenta-se como pó branco, cristalino e
inodoro. O peso molecular para o fluconazol
é 306,27. Solúvel em água, facilmente
solúvel em etanol e metanol, solúvel em
acetona e dioxano, ligeiramente solúvel em

fluconazol

acetato de etila, clorofórmio e éter etílico, pouco solúvel em n-hexano. Solúvel em ácido
clorídrico 0,1 M e hidróxido de sódio 0,1 M. Sua faixa de fusão é 138-140 ºC (BRITISH
PHARMACOPOEIA, 2013; FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010; UNITED STATES
PHARMACOPOEIA, 2012).
O fluconazol apresenta três diferentes valores de pKa, os quais são: 11,01; 2,94; 2,56.
Eles correspondem ao álcool e a ionizações dos nitrogênios. Assim, a solubilidade aquosa do
fluconazol aumenta em valores altos e baixos de pH (CORRÊA et al., 2012).
O fluconazol foi o mais polar da série de derivados triazóis e, devido à sua adequada
solubilidade em água (8mg/mL a 37 ºC), pode ser prontamente formulado para uso
intravenoso. Embora apresente lipofilicidade suficiente para ser consideravelmente
reabsorvido (80%) no túbulo renal, sua depuração é predominantemente renal devido à sua
alta estabilidade metabólica. A sua baixa taxa de depuração renal proporciona um tempo de
meia-vida de 24 h, adequado para administração uma vez ao dia (AYUB et al., 2007; LIM et
al., 1993).
A estabilidade metabólica do fluconazol foi conseguida pela combinação de três
elementos estruturais: a resistência dos anéis triazólicos ao ataque oxidativo; o bloqueio da
hidroxilação aromática pela presença dos dois átomos de flúor e o impedimento estérico da
hidroxila, um sítio de possível conjugação (RICHARDSON et al., 1990).
Na atualidade, muitos dos métodos analíticos empregados na área farmacêutica são
baseados em técnicas de separação, sendo a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência
(CLAE) empregada com maior frequência, principalmente quando se trata de amostras de
fármacos em plasma. Em comparação com outras técnicas, CLAE oferece várias vantagens
incluindo: baixo custo ao longo do uso, simplicidade na preparação da amostra e facilidade de
mensuração dos resultados (FERRARINI et al., 2010; PETERS, DRUMMER; MUSSHOFF,
2007).
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Para métodos desenvolvidos e não constantes em compêndios oficiais, a validação
garante que o mesmo gera informações confiáveis e interpretáveis sobre a amostra,
oferecendo evidências objetivas de que o método é adequado para a utilização pretendida
(BRASIL, 2012; EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2011; CASSIANO et al., 2009;
OLIVEIRA et al., 2006).
Tendo essas considerações introdutórias sobre o tema como parâmetros norteadores
para a execução desse trabalho, o mesmo foi realizado tendo como objetivo avaliar a
especificidade e a linearidade no desenvolvimento de um método bioanalítico, utilizando
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada à espectrometria eletrônica no ultravioleta
(CLAE-UV), para determinação do teor de fluconazol em plasma.
2 Metodologia
2.1 Tipo de estudo
Trata-se de uma pesquisa experimental quantitativa, cuja finalidade foi avaliar a
especificidade e a linearidade no desenvolvimento de um método bioanalítico para
quantificação de fluconazol em plasma.
A pesquisa experimental caracteriza-se por manipulação direta das variáveis
relacionadas com o objeto de estudo, envolvendo medidas precisas, controle de variáveis e
análises estatísticas. Conforme descrito por Sampieri, Collado e Lucio (2013) na pesquisa
quantitativa, o pesquisador se esforça para manter-se afastado do processo de coleta de dados
utilizando medidas de laboratório, questionários e outros assim chamados instrumentos
objetivos.
2.2 Local do estudo
O estudo foi realizado nos Laboratórios Unificados de Desenvolvimento e Ensaios de
Medicamentos (LUDEM), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), situado em João PessoaParaíba-Brasil. Para realização deste, o mesmo foi submetido à apreciação ética e aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEPA) da UFPB, sob Parecer n° 0308/11.
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2.3 Obtenção e processamento do sangue para obtenção do plasma
O plasma foi obtido de coelhos machos New Zealand, pesando 4,0±0,5 kg. A coleta foi
realizada através da veia marginal da orelha, sob anestesia local com creme EMLA®
(lidocaína+prilocaína). O sangue foi transferido para tubo a vácuo contendo o anticoagulante
EDTA e imediatamente após a coleta as amostras foram centrifugadas a 4000 rpm por 15 min,
sendo o plasma separado e armazenado a -20 ºC até a análise.
2.4 Material e equipamentos
Fluconazol e tinidazol padrão, solventes grau cromatográfico (acetonitrila e acetato de
etila), banho maria, centrífuga, vórtex, tubos de vidro, água purificada, balança analítica
(Shimadzu, Tóquio, Japão), coluna cromatográfica (Shimadzu Tóquio, Japão), sistema
cromatográfico Prominence series (Shimadzu, Tóquio, Japão), equipado com sistema de
fornecimento multisolvente LC-20AT, sistema de degaseificação DGU-20A5, autoinjetor SIL20A, forno para coluna CTO-20A e detecção por espectrometria eletrônica na região do
ultravioleta-visível com arranjo de diodo SPD-M20A UV-VIS.
2.5 Condições operacionais
As amostras foram analisadas através de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência
(CLAE) nas seguintes condições operacionais: a coluna (Shimadzu C18, 150 mm de
comprimento, 4,6 mm de diâmetro interno e partículas de 5 m de diâmetro) com pré-coluna
(Guard Cartridge SecurityGuard Gemini C18, 4 mm de comprimento, 3,0 mm de diâmetro
interno e partículas de 5 m de diâmetro) foram mantidas a temperatura de 40 °C; a fase móvel
constituída da mistura água:acetonitrila (82/18, v/v) foi mantida a fluxo constante de 1,5
mL/min; o volume de injeção foi de 50 L e a detecção realizada por espectrofotometria
eletrônica na região do ultravioleta no comprimento de onda 260 nm. O software LC Solution®
(Shimadzu, Tóquio, Japão) foi utilizado para controlar o equipamento, aquisição e análise dos
dados.
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2.6 Preparo das amostras
Para os testes de seletividade, em relação ao padrão interno que será utilizado para
validação do método bioanalítico, foi realizado o seguinte procedimento: para extração do
plasma não contaminado foi utilizado 500 µL do plasma adicionado de 50 µL de água. A
amostra foi extraída com 5 mL de acetato de etila, sob agitação em vórtex durante um minuto,
seguido por centrifugação a 4000 rpm durante 15 min. Após a centrifugação, quatro mL da fase
orgânica foi transferida para um tubo de vidro e evaporada a 90 °C. O resíduo foi reconstituído
com 2 mL de acetonitrila:água (18/82, v/v), agitada em vórtex durante 30 segundos, filtrada
através de membrana filtrante de 0,45 µm e transferida para vial. Alíquotas de 50 µL foram
injetadas no sistema CLAE utilizando injeção automática. Para o plasma contaminado com
fluconazol, padrão interno (tinidazol) e fluconazol+padrão interno (tinidazol) procedeu-se da
mesma forma, exceto pela substituição dos 50 µL de água por 50 µL de solução de fluconazol
(250 µg/mL), 50 µL de solução de tinidazol (250 µg/mL) e 50 µL de solução de
fluconazol+tinidazol (250+250 µg/mL), respectivamente.
Para a linearidade, foram preparadas três curvas com 9 concentrações finais diferentes.
Para cada concentração o plasma (500 µL) foi contaminado com quantidades de fluconazol
representando as concentrações teóricas de 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0 e 20,0 µg/mL
de fluconazol para cada uma delas. Para todas as concentrações foi adicionado solução padrão
de tinidazol (250 µg/mL) equivalentes a concentração final de 5 µg/mL em cada amostra. A
partir da razão da área do pico correspondente ao fluconazol pela área do pico correspondente
ao tinidazol, versus a concentração final de fluconazol em cada solução, foram então
construídas as curvas de calibração. A extração das amostras foi realizada através do mesmo
procedimento utilizado para a os testes de especificidade.
2.7 Avaliação dos parâmetros de validação
A avaliação dos parâmetros de validação, especificidade e linearidade, foram realizadas
de acordo com especificações definidas na Resolução 27/2012 (BRASIL, 2012) e no European
Medicines Agency (2011).
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2.7.1 Seletividade/especificidade
A especificidade/seletividade indica que o método não é afetado pela presença de
impurezas, excipientes e/ou produtos do metabolismo. Em métodos cromatográficos, devem-se
tomar as precauções necessárias para garantir a pureza dos picos cromatográficos. A utilização
de testes de pureza de picos (por exemplo, com auxílio de detector de fotodiodos) pode ser
utilizada para demonstrar que o pico cromatográfico é atribuído a um só componente.
A análise foi feita através de testes nas amostras de plasma extraído, sem o fármaco
(fluconazol) e/ou o padrão interno (tinidazol), e em amostras de plasma contaminado com o
fármaco (fluconazol) e/ou o padrão interno (tinidazol). Foi avaliado então a inexistência de
picos interferentes do branco da matriz (em quatro amostras de plasma normal, uma lipêmica e
uma hemolisada) sob os picos do fármaco e do padrão interno. Como critérios de interferência,
é definido que as respostas de picos interferentes próximo ao tempo de retenção do analito
devem ser inferiores a 20% (vinte por cento) da resposta do analito nas amostras do Limite
Inferior de Quantificação (LIQ), ponto de menor concentração na curva de calibração. Para o
Padrão Interno (PI) exige-se que as respostas de picos interferentes próximo ao tempo de
retenção do mesmo devem ser inferiores a 5 % (cinco por cento) da resposta do PI.
Além disso, foi verificada também, através da pureza do pico, a ausência de coeluição no
tempo de retenção correspondente as duas substâncias analisadas.
2.7.2 Linearidade
A linearidade representa a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar que os
resultados obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro
de um intervalo especificado.
Para o estabelecimento da linearidade foram analisadas três curvas obtidas com 9 (nove)
concentrações diferentes. Os padrões de calibração são considerados aprovados, para
construção das curvas, quando atenderem aos seguintes critérios: desvio menor ou igual a 20%
(vinte por cento) em relação à concentração nominal para os padrões do LIQ; e desvio menor ou
igual a 15% (quinze por cento) em relação à concentração nominal para os outros padrões de
calibração. A curva de calibração deve atender aos seguintes critérios para ser aprovada: no
mínimo 75% (setenta e cinco por cento) dos padrões de calibração aprovados conforme os
critérios anteriores; e no mínimo 6 (seis) padrões de calibração de concentrações diferentes,
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incluindo o LIQ e o Limite Superior de Quantificação (LSQ), ponto de concentração mais alta
na curva de calibração, aprovados conforme os critérios anteriores.
A análise estatística, para comparação de grupos de dados, foi realizada através do teste
ANOVA de fator duplo (ANOVA two-way). Para todos os grupos foram considerados
estatisticamente significativos valores onde p-value ≤ 0,05 o que corresponde a intervalo de
confiança de 95%. Para avaliação do ajuste linear dos dados foram aplicados testes de
normalidade para análise dos resíduos considerando intervalo de confiança de 95%. Todas as
análises estatísticas foram realizadas utilizando o Software Estatístico Minitab®, versão 16.
3 Análise e Discussão dos Resultados
3.1 Especificidade/seletividade
A Figura 2 mostra os resultados obtidos para análise da especificidade/seletividade do
método. Através da análise visual dos cromatogramas podemos observar que não houve
presença de picos interferentes no tempo de retenção correspondente ao fluconazol e/ou ao
tinidazol, tanto para amostras de plasma normal quanto para amostras hemolisadas ou
lipêmicas, bem como após contaminação do plasma com os analitos isolados. Na análise para
pureza de pico foram obtidos valores maiores ou iguais a 0,9998, o que demonstra não haver
coeluição de substâncias e consequentemente comprova a seletividade do método para os dois
analitos.
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Figura 2 - Especificidade/seletividade do método para determinação do teor de fluconazol em
plasma, determinada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – Ultravioleta
(CLAE-UV)
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3.2 Linearidade
Conforme definido na Resolução - RDC 27/2012 (BRASIL, 2012) e no European
Medicines Agency (2011), os padrões de calibração são considerados aprovados, para
construção das curvas, quando atenderem a dois critérios: o primeiro deles refere-se ao desvio
máximo permitido para o Limite Inferior de Quantificação (LIQ), o qual deve ser menor ou
igual a 20% (vinte por cento) em relação à concentração nominal; o segundo é relacionado aos
demais níveis utilizados na curva de calibração para os quais o desvio máximo, em relação à
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Na Figura 3 são mostrados os valores para verificação da adequabilidade dos padrões,
onde é possível visualizar que tanto os valores individuais (Figura 3A) quanto o valor médio
dos desvios em relação ao valor nominal estão de acordo com o preconizado na legislação
vigente, permitindo assim a construção e avaliação da linearidade do método através dos dados
obtidos.
Figura 3 – Avaliação da adequabilidade dos padrões, para construção das curvas, quanto ao
desvio em relação aos valores nominais individuais e médios do método para
determinação do teor de fluconazol em plasma, determinada por Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência – Ultravioleta (CLAE-UV)
A
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10.0
7.5
5.0
2.5
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-2.5
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-10.0
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Curva 1

Curva 2

Curva 3 Curva Média

Na Tabela 1 são mostrados os valores obtidos na recuperação de cada concentração e
curva, onde através da análise estatística utilizando ANOVA two-way é possível visualizar que
não foram observadas diferenças estatisticamente significativas (p-value > 0,05), com nível de
significância de 95%, entre as diferentes concentrações bem como entre as diferentes curvas
preparadas.
Tabela 1 – Recuperação nas diferentes concentrações das três curvas individuais e da curva
média em relação à concentração nominal.
Concentração (µg/mL)
Curva 1
Curva 2
Curva 3
* p-value ** Curva Média
0,5
94,98
109,08
95,45
99,84
1,0
106,94
101,68
101,81
103,48
2,0
105,66
100,27
105,92
103,95
2,5
99,64
101,68
102,78
101,37
0,47
5,0
94,38
98,61
99,46
97,48
7,5
104,56
95,73
108,89
103,06
10,0
102,89
104,75
102,70
103,45
15,0
105,35
104,14
105,52
105,00
20,0
105,58
101,63
106,24
104,49
* p-value
0,81
-------------
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Os resultados obtidos, para as três curvas de calibração, na análise da linearidade com os
parâmetros estatísticos da análise de regressão linear obtidos a partir dos dados individuais são
visualizados na Figura 4, onde mostra a existência de correlação positiva significativa entre o
aumento da razão da área de pico do fluconazol com o tinidazol (padrão interno) com
coeficiente de correlação linear ≥ 0,98 que é definido como exigência, para validação da
linearidade métodos bioanalíticos, na legislação vigente.
Figura 4 - Parâmetros estatísticos obtidos na análise da regressão linear do método para
determinação de teor de fluconazol em plasma, utilizando Cromatografia Líquida
de Alta Eficiência – Ultravioleta (CLAE-UV)
Regression for Peak Area Ratio of Flu vs IS vs Concentration (µg/mL)
Summary Report

Y: Peak area ratio of Flu vs IS
X: Concentration (µg/mL)

Fitted Line Plot for Linear Model
Y = 0,05281 X - 0,002286

0

0,1

> 0,5

Yes

No

P = 0,000
The relationship between Peak area ratio of Flu vs
IS and Concentration (µg/mL) is statistically
significant (p < 0,05).

% of variation accounted for by model
0%

100%

R-sq (adj) = 99,90%
99,90% of the variation in Peak area ratio of Flu
vs IS can be accounted for by the regression
model.

Negative
-1

Correlation between Y and X
No correlation
0

Positive
1

1,00
The positive correlation (r = 1,00) indicates that
when Concentration (µg/mL) increases, Peak area
ratio of Flu vs IS also tends to increase.

Peak area ratio of Flu vs IS

Is there a relationship between Y and X?
1.2

0.8

0.4

0.0
0

5
10
15
Concentration (µg/mL)

20

Comments
The fitted equation for the linear model that
describes the relationship between Y and X is:
Y = 0,05281 X - 0,002286
If the model fits the data well, this equation can be
used to predict Peak area ratio of Flu vs IS for a
value of Concentration (µg/mL), or find the settings
for Concentration (µg/mL) that correspond to a
desired value or range of values for Peak area ratio
of Flu vs IS.
A statistically significant relationship does not imply
that X causes Y.

Esses valores demostram que a medida que aumentamos a concentração de fluconazol
nas amostras a razão entre a área de pico do fluconazol com o tinidazol aumenta
proporcionalmente, permitindo assim a quantificação do fluconazol no plasma.
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Para comprovar a aplicabilidade do modelo de ajuste linear os resíduos foram
avaliados quanto à normalidade. A Figura 5 mostra os resultados obtidos, onde podemos
visualizar através do gráfico de probabilidade normal, do histograma e da plotagem dos
resíduos versus o ajuste e a ordem de obtenção dos dados, que o modelo linear é aplicável aos
dados com intervalo de confiança de 95%.
Figura 5 - Parâmetros estatísticos obtidos na análise dos resíduos da linearidade do método
para determinação de teor de fluconazol em plasma, utilizando Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência – Ultravioleta (CLAE-UV)
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Desse modo, os parâmetros da reta, obtidos através do ajuste linear dos dados, são
adequados para explicar o aumento de sinal (área) do equipamento em função do aumento da
concentração do analito nas soluções analisadas.
4 Considerações Finais
O método mostrou-se seletivo e linear, permitindo assim, a continuação da validação
para quantificação do fluconazol em plasma.
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QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSINAIS DE ENFERMAGEM:
REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
Susan de Alencar Silva1
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Cristiani Garrido de Andrade4
Resumo: O estudo da qualidade de vida das pessoas transformou-se em assunto de grande
importância para a sociedade moderna. Entretanto, pesquisas envolvendo esta temática devem
considerar que trata-se de um tema complexo envolvendo aspectos diretos, indiretos, estilos de
vida diversificados e outros fatores plurais. Este estudo teve como objetivo caracterizar a
produção científica acerca da qualidade de vida dos profissionais da Enfermagem. Optou-se por
realizar uma revisão integrativa acerca da temática, buscando periódicos online na base de dados
da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), no período de agosto a setembro de 2013, utilizando, para
tanto, os Descritores em Ciências da Saúde: “Qualidade de Vida” e “Enfermagem”. Foram
adotados os seguintes critérios de inclusão: publicações que retratassem acerca da temática,
contemplando os artigos em texto completo, no idioma português, no período de 2008 a setembro
de 2013. Dessa forma, a amostra foi composta por quinze publicações. Assim, os artigos foram
analisados, agrupados e categorizados, surgindo dessa forma duas abordagens temáticas de acordo
com os desígnios da revisão integrativa: “Qualidade de vida: principais manifestações clínicas dos
trabalhadores de enfermagem” e “A qualidade de vida e a Síndrome de Burnout nos profissionais
de enfermagem”. Foi evidenciado que devido às más condições de emprego, carga horária
excessiva, baixa remuneração, condições de insalubridade, entre outros fatores, fez com que a
prática da atividade de enfermagem se tornasse exaustiva sobrecarregando estes trabalhadores em
diversos aspectos, tanto no âmbito profissional como também na vida pessoal, pois em sua
maioria está o sexo feminino, no qual exercem também atividades domésticas. Destacou-se ainda,
dentre os estudos, a Síndrome de Burnout como um distúrbio comumente presente e que afeta
consideravelmente trabalhadores desta categoria. Diante do exposto, evidenciou-se que poucos
pesquisadores fazem alusão à saúde do trabalhador, em relação às condições de trabalho,
necessitando, para tanto, de pesquisas acerca da temática proposta.
Descritores: Qualidade de vida. Enfermagem. Saúde.
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INTRODUÇÃO
O interesse pela temática qualidade de vida na área de Saúde decorre, sobretudo, da
definição de saúde defendida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como um estado de
completo bem-estar físico, mental e social, e não, simplesmente, como a ausência de doença.
Destarte, a qualidade de vida relacionada com a saúde é um conceito que tem como enfoque a
avaliação subjetiva do paciente e está, necessariamente, relacionado ao impacto do estado de
saúde sobre a capacidade do indivíduo de viver plenamente. Cumpre assinalar que a qualidade de
vida é um dos aspectos subjetivos mais utilizados na avaliação do impacto das doenças de caráter
crônico e pode ser usada como parâmetro para a tomada de decisões quanto ao tratamento e à
aprovação de novos regimes terapêuticos (WHOQOL, 1998).
É notório destacar que na década de 80, observou-se o surgimento de estudos acerca da
saúde do trabalhador e em detrimento a isso a incorporação da produção científica inerentes à
temática da qualidade de vida relacionada às atividades laborais (NEVES et. al., 2010). Desse
modo, a qualidade de vida no trabalho nos últimos anos no Brasil se refere à promoção da saúde
em diversos fatores, sendo associado, principalmente, à melhora das condições físicas, lazer,
educação continuada, bem como uma visão mais humanizada dos trabalhadores.
No que concerne, a essa problemática no trabalho da enfermagem, evidencia-se, nessa
área, em sua maioria, a ausência de condições favoráveis de trabalho e em contrapartida a
insatisfação profissional, além da falta de autonomia, pouco reconhecimento e divisão social do
trabalho (SILVA; PEDUZZI, 2005). Dessa forma, no campo da enfermagem, é evidente uma
baixa qualidade de vida dos profissionais, uma vez que os mesmos se expõem a condições
desfavoráveis de trabalho.
Silva, Rotenberg e Fischer (2011) aludem que no Brasil, a enfermagem tem
comprovadamente longas e exaustivas jornadas de trabalho, haja vista os plantões de 12 horas
seguidos por 36 ou 60 horas de descanso, os quais permitem que os mesmos se dediquem a mais
de uma atividade produtiva devido à baixa remuneração.
Ressalta-se, ainda, que os profissionais de enfermagem frequentemente estão expostos a
condições insalubres de trabalho, promovendo assim problemas de saúde e entre eles os de ordem
psicológicas e físicas, tais como: distúrbios alimentares, mudanças no padrão do sono, cansaço
físico, diminuição da capacidade cognitiva, irritabilidade, desarmonia no ambiente familiar e o
estresse elevado, sendo estes os principais fatores que contribuem para
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ocorrências de acidentes de trabalho e o consequente afastamento dos profissionais para
tratamento. Portanto, o adoecimento dos trabalhadores da enfermagem acarretam consequências
diretas na qualidade de vida dos mesmos e na qualidade da assistência prestada aos usuários
(BECKER; OLIVEIRA, 2008). Frente ao exposto, considerando a magnitude dessa temática

para prática assistencial dos profissionais de enfermagem, esse estudo apresenta como
objetivo caracterizar a produção científica acerca da qualidade de vida dos profissionais da
Enfermagem.
METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa, que consiste na construção de uma ampla
investigação da literatura pertinente a temática, sendo utilizada para a compreensão aprofundada
de um fenômeno, com base em estudos anteriores, o que permite a reunião de dados de distintas
modalidades de delineamento de pesquisas e possibilita a expansão das conclusões (MENDES;
SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
As etapas desenvolvidas para o alcance dos objetivos propostos consistiram na:
identificação do tema ou questão da pesquisa; realização da amostragem (seleção dos artigos);
categorização dos estudos; definição das informações extraídas das publicações revisadas;
avaliação dos estudos selecionados; interpretação e apresentação dos resultados da pesquisa
(FONSECA; PENICHE, 2009, MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Nesse contexto, com o intuito de contemplar a primeira etapa para o delineamento desse
estudo, foi elencada a seguinte questão norteadora: Qual a caracterização da produção científica
acerca da qualidade de vida dos profissionais da enfermagem?
Para mediar o levantamento do material bibliográfico para condução desta pesquisa, foram
realizadas buscas na biblioteca da Scientific Eletronic Library Online (Scielo), e na Base de dados
de Enfermagem (BDENF) a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (Decs), em português:
“Qualidade de vida” e “Enfermagem” os quais foram combinados por meio do operador boleano
AND (qualidade de vida and enfermagem).
Cumpre assinalar que foram adotados os seguintes critérios de inclusão: publicações que
retratassem acerca da temática, contemplando os artigos em texto completo, no idioma português,
no período de 2008 a setembro de 2013. Foram excluídos os editoriais, cartas ao editor, estudos
reflexivos, relatos de experiência e as publicações duplicadas.
Os artigos selecionados foram lidos na íntegra e analisados, de acordo com o instrumento
de coleta de dados, que conteve itens pertinentes a síntese desses estudos, como: título, autores,
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seguinte, os dados obtidos por meio do material compilado dos trechos extraídos das publicações
de acordo com os enfoques dos títulos das publicações elegidas para o estudo, foram agrupados
conforme a similaridade dos conteúdos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo foi composto por quatorze publicações que versaram sobre a temática qualidade
de vida dos profissionais de enfermagem, conforme caracterização explicitada no quadro 1, a
seguir.
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Quadro 1 - Descrição bibliográfica dos estudos analisados – 2008 a 2013.
Por meio da análise dos artigos, apresentados no quadro 1, constatou-se que cinco
(35,7%) estudos foram encontrados a partir do banco de dados da SciELO e nove (64,3%)
estudos foram selecionados a partir da base de dados BDENF.
Em relação ao ano das publicações, observou-se que os anos de 2010 e 2012
corresponderam ao período com o maior número de artigos científicos publicados sobre a
temática investigada, com seis (42,9%) publicações, cada. Ressalta-se que o ano de 2008,
obteve duas (14,3%) publicações sobre o tema.
No que diz respeito às modalidades de pesquisa, verificou-se que treze (92,8%)
estudos inclusos nesta revisão foram originais e, apenas, um (7,1%) de revisão.
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Desse modo, o método de análise da temática possibilitou categorizar, interpretar e agrupar os
dados semelhantes. Desse agrupamento, emergiram duas categorias temáticas: Tema I:
Qualidade de vida: principais manifestações clínicas dos trabalhadores de enfermagem; Tema
II: A qualidade de vida e a Síndrome de Burnout nos profissionais de enfermagem, que
apresentaram a síntese do conhecimento contemplado na literatura.
Tema I: Qualidade de vida: principais manifestações clínicas dos trabalhadores de
enfermagem
O termo qualidade de vida está associado com vários fatores que englobam o
indivíduo, relacionados a sua inserção na sociedade, educação, lazer e condições favoráveis
de trabalho e saúde (RIOS; BARBOSA; BELASCO, 2010; MARTINS et. al., 2012), estando
este conceito em consonância com a Organização Mundial de Saúde que retrata que a
qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e
sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações.
No que diz respeito à qualidade de vida em ambientes laborais evidencia-se que os
profissionais da área da Saúde apresentam a diminuição da mesma. Dentre estes profissionais
destacam-se os de enfermagem, por possuírem, muitas vezes, condições desfavoráveis de
trabalho, uma vez que diariamente lidam com condições insalubres de trabalho, propiciando,
desse modo, agravos a sua saúde, tanto de caráter físico como psicológico.
Segundo Lemos et al. (2012), o processo laboral de enfermagem abrange os seguintes
elementos: pessoas – indivíduos/grupos saudáveis, os quais constituem o seu instrumento de
trabalho; os instrumentos, os comportamentos frente ao paciente, técnicas manuais e
administrativas, próprias desta áreas de conhecimento – o saber (saúde), estes representam os
meios de trabalho; e as atividades elaboradas por estes profissionais têm por objetivo o
observar e o realizar cuidado, determinando o processo final do trabalho na equipe de
enfermagem.
Pesquisas referem que dentre as manifestações clínicas gerais encontradas nos
profissionais de enfermagem destacam-se alterações do padrão do sono, distúrbios
alimentares, fadiga, irritabilidade, diminuição na cognição e, consequentemente, a percepção
prejudicada das suas funções laborais, prejudicando assim a assistência prestada e a sua
qualidade de vida (BECKER; OLIVEIRA, 2008; MARTINS et al., 2012).
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Um estudo realizado em um hospital de ensino da rede pública federal, localizado no
município de Goiânia-GO, observou-se que o trabalho noturno da enfermagem pode tornar-se
um fator agravante para a qualidade de vida dos profissionais, pois estes passam a ter um
padrão de vida diferente dos demais amigos e familiares. Os profissionais que atuam no
período da noite possuem um desgaste psicológico e fisiológico maior do que os
trabalhadores que atuam durante o dia, pois elaboram suas atividades em um período em que
as funções orgânicas estão diminuídas (NEVES et al., 2010).
É importante destacar, ainda, acerca das longas jornadas de trabalho enfrentadas pelos
profissionais da enfermagem no Brasil. O plantão de 12 horas seguido por 36 ou 60 horas de
repouso possibilita estes profissionais a buscarem outras fontes de renda, sobrecarregando-os,
exaustivamente, podendo afetar no cuidado prestado ao paciente e na sua qualidade de vida.
Além disso, verifica-se a predominância do sexo feminino entre estes trabalhadores, os quais
desempenham também atividades domésticas, acarretando diversas consequências na sua
jornada como um todo (SILVA et al., 2011).
Com base em tal entendimento evidenciou-se que os profissionais de enfermagem
apresentam em sua maioria, a qualidade de vida prejudicada por diversos fatores, tais como:
físico, psicológico, financeiro, longas jornadas de trabalho, condições de insalubridade, entre
outras.
Tema II: A qualidade de vida e a Síndrome de Burnout nos profissionais de enfermagem
Atualmente, com as alterações sociais, culturais e econômicas, há constantes
mudanças nas formas de trabalho. Essas mudanças vêm trazendo horários e trabalhos cada
vez mais exaustivos, consumindo as energias físicas e psicológicas do profissional. Algumas
profissões são mais conhecidas como exaustivas, tais como a área da saúde e da educação,
que ocasionam uma qualidade de vida prejudicada dos profissionais (FERNANDES et al.,
2012). Como consequência desses maiores esforços, novas síndromes estão surgindo, uma
delas é a Síndrome de Burnout.
Em uma pesquisa realizada por Machado et al. (2012), constatou-se que os
profissionais, por medo do desemprego, submetem-se a carga horária excessiva de trabalho,
apresentam altos níveis de estresse psicológico o que ocasiona diminuição de sua capacidade
de produção, que acaba por aumentar os níveis de estresse e que tem por consequência o
início dos sintomas da Síndrome de Burnout.
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Desse modo, pesquisas descrevem a Síndrome de Burnout como um conjunto de sinais
e sintomas que ocorrem por diminuição do funcionamento energético, expressa através de um
sentimento de fracasso e exaustão, ocasionados por um excessivo desgaste que acomete,
geralmente, profissionais que trabalham diretamente com pessoas. A Síndrome de Burnout
abrange três elementos independentes, mas que podem estar associados: exaustão emocional,
despersonalização e falta de envolvimento no trabalho (MACHADO et al., 2012).
Em um estudo que teve como objetivo identificar sinais e sintomas da Síndrome de
Burnout em trabalhadores de saúde de um hospital público de média complexidade de
Londrina-PR destacou-se que, dentre os trabalhadores envolvidos diretamente com os
cuidados ao paciente, os da enfermagem foram os que apresentaram maiores índices da
síndrome, levando em consideração que estes são a maioria na instituição (EZAIAS et al.,
2010). No entanto, Fernandes et al. (2012) mostram que em sua pesquisa que a maioria dos
profissionais apresentaram graus de baixo a moderado em relação às dimensões da Síndrome
de Burnout, várias vezes não evidenciando a presença da doença.
Deste modo, percebe-se que a Síndrome de Burnout vem aumentando de forma
acentuada entre os profissionais da saúde, principalmente entre os profissionais da
enfermagem, causando déficit na qualidade de vida do trabalhador, que está diretamente
ligada à saúde deste, refletindo em sua capacidade de atuação e produção em seu ambiente de
trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os artigos analisados mostraram que a qualidade de vida dos profissionais da
enfermagem é afetada diretamente pelas condições desfavoráveis de trabalho. Muitos destes
profissionais desenvolvem distúrbios ou doenças ocupacionais de acordo com a função
exercida e como conseqüência o desenvolvimento de síndromes, destacou-se nos estudos a
Síndrome de Burnout como a que mais acomete esses profissionais.
Para tanto, observa-se a importância da implantação de melhores condições de
trabalho para a categoria e que permita a esse prestador da assistência uma qualidade de vida
digna, uma vez que a enfermagem exerce funções extremamente importantes e vinculadas
minimamente no cuidado do ser humano, onde a assistência prestada por muitas vezes é
afetada em decorrência das alterações sofridas no profissional.
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