11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 1

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 2

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA

Anais do 11° Fórum Científico da Faculdade
de Ciências Médicas da Paraíba
“DESAFIOS DA SEGURANÇA DO PACIENTE”
Anais obtidos da realização do 11º Fórum Científico da Faculdade de
Ciências Médicas da Paraíba realizado no Campus I da Faculdade de
Ciências Médicas da Paraíba-FCM/PB, no período de 30 a 31 de
Outubro de 2014.

Ideia
João Pessoa
Outubro/2014

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 3

Todos os direitos reservados – Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
Editoração/Capa
Magno Nicolau

9º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas (9.:
2014: João Pessoa, PB)
Anais do 11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba/Organizadores: Isabelle Cristinne Pinto Costa, Joacilda da
Silva Nunes, Maria Amélia Amado Rivera, Maria de Fátima Severo Trindade,
Márcia de Oliveira Delgado - João Pessoa: Ideia, 2014.
v.
ISSN 2317-515X
1. Segurança. 2. Inclusão Social. I. Andrade, Cristiani Garrido de. 11º Fórum
Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba.
CDU: 37.014.53(043.2)

EDITORA
(83) 3222-5986
www.ideiaeditora.com.br
Foi feito o Depósito Legal

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 4

Anais do 11º Fórum Científico de Debates da
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
“DESAFIOS DA SEGURANÇA DO PACIENTE”

PRESIDENTE DO EVENTO
OTHAMAR BATISTA GAMA
DIRETORIA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
ANA RAQUEL BARBOSA GAMA
DIRETOR ACADÊMICO
JOSÉ LUÍZ PEREZ
COORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO
CAMILA PÉREZ GONÇALVES DA SILVA
COMISSÃO ORGANIZADORA
JOACILDA DA SILVA NUNES
ISABELLE CRISTINNE PINTO COSTA
MÁRCIA DE OLIVEIRA DELGADO
MARIA DE FÁTIMA SEVERO TRINDADE
MARIA AMÉLIA AMADO RIVERA
COMISSÃO CIENTÍFICA
ENFERMAGEM
BRÍGIDA KARLA FONSECA ANISIO
CARLOS CÉSAR SILVA ALVES
CRISTIANI GARRIDO DE ANDRADE
FABIANA MEDEIROS DE BRITO
ISABELLE CRISTINNE P COSTA DE BENÉVOLO
KAMYLA FÉLIX OLIVEIRA DOS SANTOS
KLENIA FELIX DE OLIVEIRA BEZERRA
FARMÁCIA
ANDERSON SÁVIO DE MEDEIROS
CHARLANE KELLY SOUTO PEREIRA
FELIPE QUEIROGA SARMENTO GUERRA
FISIOTERAPIA
EVELINE DE ALMEIDA SILVA
HAYDÊE CASSÉ DA SILVA
IVALDO MENEZES DE MELO JÚNIOR
JOSÉ ARTUR DE PAIVA VELOSO
RACHEL CAVALCANTE FONSECA
MEDICINA
BARBARA MARIA SOARES PEREIRA WANDERLEY
CIBÉRIO LANDIM MACEDO
CLEANE TOSCANO SOUTO BEZERRA
IDELTÔNIO JOSÉ FEITOSA BARBOSA
KERLE DAYANA TAVARES DE LUCENA
LUCILA HABIB BOURGUIGNON OLIVEIRA ALMEIDA
NUTRIÇÃO
ELIZA DOROTEA POZZOBOM DE ALBUQUERQUE LIMA
LUCIANA MARIA MARTINEZ VAZ
LUIZA SÔNIA RIOS ASCIUTTI
MAURO LUIZ ALDRIGUE
RILVANIA DA SILVA FALCÃO
SUSY MARY SOUTO DE OLIVEIRA

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 5

SUMÁRIO
RESUMO EXPANDIDO
A CONCEPÇÃO SOBRE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS PELOS ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA _________________________________________________________ 18
Marcia Camila Carneiro Figueiredo
Edson Vinicius de Oliveira
Iene de Souza Santos
Lourdes Dias dos Santos Viturino
Licania Correia Carneiro

A INFLUÊNCIA DA FISIOTERAPIA EM GRUPO NO EQUILIBRIO GLOBAL DE PESSOAS IDOSAS ___ 21
Marcos Barbosa Veiga de Melo
Tatiane Costa Medeiros
Rafaela Rodrigues de Almeida
Laura dos Santos Gomes Veloso
Olívia Galvão Lucena Ferreira

A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NA FORMAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA AMPLIADA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA __________________________________________________________________ 24
Adryelle Fernanda Lima Aragão de Souza
Laura de Sousa Gomes Veloso
Olívia Galvão Lucena Ferreira

A QUALIDADE DO SONO EM PACIENTES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA _________________ 27
Waderllane De Lima Schimidt
Camila Gonçalves do Carmo
Luísa Barrêto Pereira Moreno
Rachel Cavalcanti Fonseca Pereira
Wellyda Bruna Santana Nery

A TÉCNICA DE LIBERAÇÃO POSICIONAL (PRT) NA CERVICALGIA __________________________ 30
Joyce Silva dos Santos
Haydêe Cassé da Silva
Tatiana Ariela da Silva Ribeiro
Itallo Arthur de Lima Silva
Walyson Félix da Silva

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 6

A TUTORIA NO CURSO DE MEDICINA DA FCM/PB: IMPRESSÕES DOS ESTUDANTES SOBRE ESSA
EXPERIÊNCIA __________________________________________________________________ 33
Janine Pontes Belarmino
Keli Camila Vidal Grochoski
Rayan Felipe Barbosa da Costa
Vanessa Quental Brasil
Willian Fernandes Luna

ADESÃO E SUA IMPORTÂNCIA NO TRATAMENTO DA ASMA: REVISÃO SISTEMÁTICA ________ 36
Maria Enedina Claudino de Aquino Scuarcialupi
Anderson Sanches Duarte
Pamilli Leandro Bezerra
Rodolfo de Almeida Figueiredo

ANÁLISE DO RISCO DE QUEDAS EM GRUPO DE IDOSOS ATIVOS QUE FREQUENTAM UM CENTRO
DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA _______________________________________________ 40
Djulyê Kerolline de Sousa Gomes
Rachel Cavalcanti Fonseca Pereira
Haydêe Cassé Silva

ANTIMICROBIANOS AMEAÇANDO SEGURANÇA DO PACIENTE: COLITE PSEUDOMEMBRANOSA
PÓS ANTIBIOTICOTERAPIA _______________________________________________________ 44
Andressa Machado da Silva
Claudia Mayara de Andrade
Luane Cristine Tenório Correia
Marcella Barros Alencar Correia
Raísa Camilo Silva
Simone F. Furtado Trajano

ASSOCIAÇÃO DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL E MICROCORRENTES EM LINFEDEMA _____ 48
Silas Roberto Guimarães da Penha
Hewellyn Pinheiro Fraga
Nygia Kallyne Gomes Silva
Tassiane Noeme Cardoso Barbosa
Sabrina Gonçalves da Silva
Haydêe Cassé da Silva

ASPECTOS RELACIONADOS À OCORRÊNCIA DO CANCER DE MAMA FEMININO E MASCULINO _ 51
Lourdes Gabrielle Lima Beltrão
Klênia Félix de Oliveira Bezerra

ATUAÇÃO
DA
FISIOTERAPIA
EM
PACIENTE
PEDIATRICO
COM
CONTRATURA
PÓS-QUEIMADURA _____________________________________________________________ 54
Valéria dos Santos Silva
Nilce Rodopiano da Silva
Ernani Freitas Filho
Maria da Conceição Barbosa dos Santos

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 7

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA ATENÇÃO A MULHER NOCLIMATÉRIO: UM RELATO
DE EXPERIÊNCIA________________________________________________________________ 58
Adryelle Fernanda Lima Aragão de Souza
Carla Maria Ramalho dos Santos
Dayse Ribeiro Pessoa
LeidyAnny Correia de Lira Alves
Vitor Hugo Oliveira do Nascimento
Fabiana Rocha Lima Xavier

AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE DA MERENDA ESCOLAR EM UMA REDE MUNICIPAL DE JOÃO
PESSOA/PB____________________________________________________________________ 61
Mayra Maria Fernandes dos Santos
Ailton Moura Correia Junior
Kelly Cristina Muniz de Medeiros
Marcela Almeida Véras
Rozeli Henrique de Melo

AVALIAÇÃO DA DISFUNÇÃO ERÉTIL E QUALIDADEDE VIDA NO TRAUMATISMO
RAQUIMEDULAR _______________________________________________________________ 63
Girleide Vieira Lima
Henriqueta de Andrade Cavalcante
Sting Ray Gouveia Moura
Laura de Sousa Gomes Veloso
José Artur de Paiva Veloso

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA CRIOTERAPIA E DA ELETROESTIMULAÇÃO NO CONTROLE DA
ESPASTICIDADE ________________________________________________________________ 66
Danieli Cristini Barbosa dos Reis Dore
Jomara Laeny Ferreira Vieira
José Artur Paiva Veloso
Scarlett Horrara de Araújo Regalado
Suziane Orange Viana
Thamyra Lúcia Machado Carnauba

AVALIAÇAO NUTRICIONAL EM ESCOLARES DE UMA REDE ESTADUAL _____________________ 70
Elida Priscila de Castro Santos
Kelly Cristina Muniz de Medeiros
Marcela Almeida Veras

BIOSSEGURANÇA: DESAFIO AO USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM
ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA ___________________________________________________ 73
Pryscila Ruana da Silva Rodrigues
Dannyellen Lopes
Vilânia Klébia
Haydee Cassé da Silva

CAMELLIA SINENSIS: PROPRIEDADES E CUIDADOS NO USO _____________________________ 76
Ana Paula da Silva
Marília Gabriela Felipe Viana
José Valdilânio Virgulino Procópio

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 8

CAPACIDADE FUNCIONAL E AUTOESTIMA EM PACIENTES ACOMETIDOS POR ACIDENTE
VASCULAR ENCEFÁLICO __________________________________________________________ 80
Girleide Vieira Lima
Cristiana Barbosa Benvenutti
Rafaella da Silva Vieira
Laura de Sousa Gomes Veloso
José Arthur de Paiva Veloso

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DOS PACIENTES DE TUBERCULOSE LATENTE DO COMPLEXO
HOSPITALAR CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOA-PARAIBA-BRASIL DE 2009 - 2014_______ 84
Gerlânia Simplicio de Sousa
Vanessa Teotônio
Natália Dantas Cunha Andrade
Priscilla Cardoso Lameira

CICATRIZAÇÃO DE AMPUTAÇÃO DE ARTELHOS EM PACIENTE COM NEUROPATIA DIABÉTICA:
RELATO DE CASO _______________________________________________________________ 86
Altair Mota Pereira Junior
Marcio José Ferreira Coutinho
Patricia Kelly Guedes Macêdo
Brígida Karla Fonseca Anízio

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DESAFIOS DA SEGURANÇA DO PACIENTE ____________________ 89
Lourdes Gabrielle Lima Beltrão
Klênia Félix de Oliveira Bezerra

DIALOGANDO COM UM GRUPO DE MULHERES NO CLIMATERIO SOBRE A CANDIDÍASE: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA ______________________________________________ 93
Hewelyn Pinheiro Fraga
Silas Roberto Guimarães da Penha
Rachel Cavalcanti Fonseca Pereira
Luísa Barreto Pereira Moreno

DOENÇA DE VON WILLEBRAND TIPO 3: 21 ANOS DE ACOMPANHAMENTO DE UM CASO
RARÍSSIMO ____________________________________________________________________ 96
Sandra Sibele Leite Vieira de Figueredo
Breno Luís Rocha Santos
Gabriela Amanda da Silva Moreira
Marla Santana Mariano Campos
Raul Queiroz Mota de Sousa
Yuska Paz Weyne

ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELA BOLSA FAMÍLIA DE UMA
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM JOÃO PESSOA ___________________________________ 99
Brenda Evelin Cirilo
Marcela Almeida Veras
Anamélia Schuler de Melo Lula
Zianne Farias Barros

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 9

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM CONSTIPAÇÃO NA GESTAÇÃO __________ 101
Alana Mara Araújo Inácio
Lidiane de Lima Paiva
Karla Cristina da Silva Pereira
Mariany de Aarújo Silva Andrade
Kelly Cristina Muniz de Medeiros

FATORES DE RISCO DE QUEDAS EM MULHERES IDOSAS RESIDENTES EM COMUNIDADE
RELIGIOSA ___________________________________________________________________ 103
Tatiane Costa Medeiros
Marcos Barbosa Veiga De Melo
Gabriela Nunes da Silva Correia
Laura dos Santos Gomes Veloso
Olívia Galvão Lucena Ferreira

FORTALECIMENTO A REDE DE CUIDADO DA SAÚDE DA MULHER: UM RELATO ABORDANDO A
HIPERTENSÃO COMO DOENÇA OPORTUNISTA ______________________________________ 106
Tassiane Noeme Cardoso Barbosa
Nigia Kallyne Gomes e Silva
Sabrina Gonçalves da Silva
Luísa Barreto Pereira Moreno

HEMOFILIA B E SÍNDROME COMPARTIMENTAL DE MEMBRO INFERIOR: UM RELATO DE CASO 109
Sandra Sibele Leite Vieira de Figueredo
Laísa Milena Farias Praciano Peixoto
Marla Santana Mariano Campos
Raul Queiroz Mota de Sousa
Tamara de Souza Sampaio
Yuska Paz Weyne

HEMOTRANSFUSÕES PREVENINDO COMPLICAÇÕES ISQUÊMICAS EM PORTADORA DE ANEMIA
FALCIFORME: RELATO DE CASO __________________________________________________ 112
Sandra Sibele Leite Vieira de Figueredo
Sarah Moreira e Silva Alves
Victor Macedo Machado Freire

IANDÉ GUATÁ: A EXPERIÊNCIA NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E A EDUCAÇÃO MÉDICA _____ 115
Bianca de Figueiredo Moreira
Fellipe Lopes Pedrosa
Karolina Saad Rached
Sheyla Virgínia Lins Rocha
Thais Winkeler Beltrão
Willian Fernandes Luna

IMPORTÂNCIA DA INGESTÃO DO FERRO PARA GESTANTES (Álbum Seriado) ______________ 119
*Andréa Ferreira de Paiva
Débora Soares de França Dornelas
Alessandro da Nóbrega Cunha
Laura Raquel Santos de Meneses
Louise Karla Candido Costa
Kelly Cristina Muniz de Medeiros

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 10

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA COM EXERGAME NO EQUILÍBRIO DE IDOSOS ATIVOS ____ 121
Lourdes Dias dos Santos Viturino
Maria da Conceição Barbosa dos Santos

INTERVENÇÕES FISIOTERAPEUTICAS NO RETARDO DA INCAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS
COM DOENÇA DE PARKINSON ___________________________________________________ 124
Carla Maria Ramalho dos Santos
Dayse Ribeiro Pessoa
Lays Kerollaynne Oliveira
Leidy Anny Correia de Lira Alves
Laura de Sousa Gomes Veloso
José Artur de Paiva Veloso

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE AS ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS DA AROEIRA-DAPRAIA (Schinus terebinthifolius Raddi) _____________________________________________ 128
Evander de Lima Vitorino
Steno Lacerda de Oliveira

LIBERAÇÃO MIOFASCIAL E MOBILIZAÇÃO ARTICULAR NOS QUADROS ÁLGICOS DA COLUNA
CERVICAL ____________________________________________________________________ 135
Maria Gerlane de Sousa Magalhães
Joana Rafaela
Haydêe Cassé da Silva

O PAPEL DOS ALIMENTOS FUNCIONAIS NA PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA 138
Fabrizia Kelly Sousa Barbosa
Marcela de Assis Xavier
Nathalia Alves de Sousa
Zianne Farias Barros Barbosa

O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE ULCERA VENOSA COM O USO DE TERAPIA COMPRESSIVA
ELÁSTICA ____________________________________________________________________ 140
Márcio José Ferreira Coutinho
Lígia Costa das Chagas
Patrícia Kelly Guedes Macêdo
Bruna Rochelle Calado Dantas
Brígida Karla Fonseca Anízio

OSTEOTOMIA VALGIZANTE DE TÍBIA PROXIMAL À DIRETA: RELATO DE CASO _____________ 143
Bárbara Almeida Nunes Leite
Eduardo Lobo da Rocha
Isaac Malheiro de Lucena
Rafael Nicodemos de Lucena
Túlio Barreto Mantins de Melo
José Rodriguez Zorilla Neto

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 11

PAN-HIPOPITUITARISMO ACOMPANHADO NO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA DA FCM-PB
EM CABEDELO, PARAÍBA ________________________________________________________ 146
Andressa Machado da Silva
Luane Cristine Tenório Correia
Pamilli Leandro Bezerra
Samaya Sheldan Lopes Barbosa
Thereza Virgínea Quintans Dias
Viviane Rosado Negreiros dAssunção

PAPEL DO NASF PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ____________________ 150
Irla Andrade Dantas
Autha Maria Mendes de Oliveira
Vinícius Bezerra Nobre
Kerle Dayana Tavares de Lucena

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS TRABALHADORES COM LESÕES INFLAMATÓRIAS DA
ARTICULAÇÃO DO PUNHO ______________________________________________________ 153
Bianca Sá Barreto Pires Malta Botelho
Scarlett Horrara de Araújo Regalado
Wagner Vitória dos Santos
Ceneilde Marreiros dos Santos Costa
Carlos André Gomes Silva
Janine Agra Padilha

PÓLIPO ENDOCERVICAL COM CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADAS EM PACIENTE DE 25 ANOS,
LEVANDO A ATRASO NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO POR SER INCOMUM NESSA FAIXA
ETÁRIA ______________________________________________________________________ 157
Alves, Izadora Casado
Albuquerque, Daniela Carla
Silva, Juliana Gomes
Fernandes, Thaissa Carvalho
Paulino, Amanda
Galvão, Etiene de Fátima

RELAÇÃO ENTRE FADIGA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE
ESCLEROSE MÚLTIPLA __________________________________________________________ 159
Ana Kevia Frota de Souza
Carlos André Gomes Silva
José Artur de Paiva Veloso
Michelle Christinne de Menezes Correia
Rebeca Maria Oliveira Meira Sousa
Wagner Vitória dos Santos

RELEVÂNCIA DA HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA ________________________________________________________ 165
Glevson Lima Clementino
Mylene Guedes Padilha
Paula Fabiana dos Santos Pereira
Thamerson Henrique de Miranda Ribeiro
Thayane Ranielle Moraes de França
Fabiana Rocha Lima Xavier

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 12

SEGURANÇA DO PACIENTE EM FISIOTERAPIA: REALIDADE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NA
TERAPIA MANUAL _____________________________________________________________ 168
Vilânia Klébia Láu Alves
Dannyellen Lopes
Pryscila Ruana
Haydee Cassé da Silva

SEGURANÇA DO PACIENTE EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: REVISÃO INTEGRATIVA DA
LITERATURA __________________________________________________________________ 171
Carlos Eduardo Guedes da Silva
Cristiani Garrido de Andrade
Ruan José Ribeiro Pordeus Garrido
Alírio de Araújo Ferreira Júnior
Luis Henrique Barreto Chaves
André Porto Alves

ULTRASSOM TERAPÊUTICO ALIVIA DOR EM TRABALHADORES COM LESÃO DA ARTICULAÇÃO DO
PUNHO ______________________________________________________________________ 175
Giulliana Helen de Vasconcelos Gomes
Elivelton dos Santos Lima
Denner Pedro Targino Freire Simão
Jéssica Natane Macêdo de Oliveira
Carlos André Gomes Silva
Janine Agra Padilha

TRABALHOS COMPLETOS
A CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM PARAA SEGURANÇA DO INDIVÍDUO OSTOMIZADO:
REVISÃO INTEGRATIVA _________________________________________________________ 179
Laís Chaves do Nascimento
Patricia Kelly Guedes Macêdo
Vilyane Trigueiro Marinho
Brígida Karla Fonseca Anízio

A DISCUSSÃO ÉTICA NA DIAGNOSE DA SÍNDROME DE DOWN __________________________ 189
Bárbara Almeida Nunes Leite
Carolina Dantas de Pontes
Larissa Moraes Rêgo Oliveira
Marina Maia Cavalcanti
Sérgio José Siqueira de Araújo Júnior
Katia Laureano dos Santos _____________________________________________________________ 189

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA HEALTH EDUCATION IN A
FAMILY HEALTH UNIT __________________________________________________________ 193
Álef Lamark Alves Bezerra
Ilana Mara Oliveira Nogueira
Gabriel Mendonça Diniz Lima
Cleane Toscano Souto Bezerra

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 13

A HUMANIZAÇÃO DA ENFERMAGEM ATRELADA A PACIENTES IDOSOS: REVISÃO INTEGRATIVA
DA LITERATURA _______________________________________________________________ 201
Camila Geórgia Tolentino
Daniele Melo Carneiro
Francielle Rocha
Jackeline Borges
Fabiana Medeiros de Brito
Vilyane Trigueiro Marinho

A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA: REVISÃO
INTEGRATIVA _________________________________________________________________ 209
Graziela Coco
Vilyane Trigueiro Marinho
Emília Guilherme da Silva
Fabiana Medeiro de Brito
Cristiani Garrido de Andrade
Isabelle Cristinne Pinto Costa

A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO PARA O PROCESSO SAÚDE E DOENÇA 217
Autha Maria Mendes de Oliveira
Caroline Stephanie Hayara de Oliveira Tenório
Dênis Antônio Neto do Nascimento Júnior
Juliana Porto Moura
Suellany Maria Donato da Cunha
Kerle Dayana Tavares de Lucena

A POLÍTICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SUS: LIMITES E
POSSIBILIDADES _______________________________________________________________ 225
Suzane Gonçalves da Silva
Thaís Winkeler Beltrão
José Anchieta Bezerra de Melo

A PRESCRIÇÃO INDISCRIMINADA DA SIBUTRAMINA COMO ANOREXÍGENO: UMA ABORDAGEM
INTEGRADA COM A CONDUTA E ÉTICA MÉDICA _____________________________________ 232
Ana Celi Leandro Nóbrega de Almeida
Tereziana de Sá Brandão
Carla Priscila Bonifácio de Assis
Heidi Viana de Noronha
Luanna Maceno
Armando Machado

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO PREMATURO: REVISÃO INTEGRATIVA DA
LITERATURA __________________________________________________________________ 240
Fernanda Soares Fernandes
Maria Aparecida da Silva Pereira
Renally Karla Galdino de Lira
Emília Guilherme da Silva
Cristiani Garrido de Andrade
Isabelle Cristinne Pinto Costa

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 14

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ALEITAMENTO MATERNO: REVISÃO INTEGRATIVA DA
LITERATURA __________________________________________________________________ 248
Roberneide Naquele de Souza Pereira
Lígia Costa das Chagas
Daniela Julião Albuquerque
Bruna Rochelle CaladoDantas
Fabiana Medeiros de Brito
Vilyane Trigueiro Marinho

ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM FRENTE À DEPRESSÃO PÓS-PARTO:
REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA ___________________________________________ 255
Raissa Lins Viera da Silva
Luara da Silva Pereira
Emmanuelle Grazyelle Souza da Silva Fernandes
Cristiani Garrido de Andrade
Fabiana Medeiros de Brito
Jonathan Cordeiro de Morais

AUTISMO E INCLUSÃO SOCIAL: REVISITANDO A LITERATURA __________________________ 261
Suzane Gonçalves da Silva
Thaís Winkeler Beltrão
José Anchieta Bezerra de Melo

CUIDADOS AO PORTADOR DE ANEMIA FALCIFORME: REVISÃO DE LITERATURA ___________ 268
Dayane Cristina Ramos
Yasmim Ingrid Pessoa Simões
Kattarine Carvalho Freires
Kátia Christina Pessoa
Simões de Oliveira
Cristiani Garrido de Andrade
Emília Guilherme da Silva

DESVELANDO A PRÁTICA DO ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE LABORAL: REVISÃO DE
LITERATURA __________________________________________________________________ 275
Alana Moreira Neves
Katiucia Izídro da Silva
Camila Sette Rolim
Claudiane Cristina Monteiro
Vilyane Trigueiro Marinho
Isabelle Cristinne Pinto Costa

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AUXILIANDO O PLANEJAMENTO EM SAÚDE ________________ 285
Dênis Antônio Neto do Nascimento Júnior
Autha Maria Mendes de Oliveira
Caroline Stephanie Hayara de Oliveira Tenório
Juliana Porto Moura
Suellany Maria Donato da Cunha
Kerle Dayana Tavares de Lucena

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 15

DOENÇA DE CASTLEMAN: RELATO DE CASO CASTLEMAN'S DISEASE: CASE REPORT _________ 296
Ana Débora Bandeira Alves
Isabela Maria Cândida Ferreira Dornelas
Natália Brasil do Amaral

ESTRESSE EM ESTUDANTES DE MEDICINA DESAFIANDO A SEGURANÇA DA PRÓPRIA SAÚDE _ 301
Marcella Barros Alencar Correia
Klenia Felix de Oliveira Bezerra

SEGURANÇA DO PACIENTE E A GESTÃO DA CLÍNICA NO CUIDADO EM SAÚDE
PATIENT SAFETY AND MANAGEMENT CLINIC IN HEALTH CARE _________________________ 305
ÁLEF LAMARK ALVES BEZERRA
ILANA MARA OLIVEIRA NOGUEIRA
GABRIEL MENDONÇA DINIZ LIMA
ALINE BARRETO DE ALMEIDA

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA: UMA OFERTA DO SUS _____________ 312
Talita Firmino da Silva Ferro
Cláudio Victor Brunet Barbosa
Anne Thaísa Dantas Carvalho
Kerle Dayana Tavares de Lucena

TEORES DE UMIDADE E ATIVIDADE DE ÁGUA EM FEIJÕES-CAUPI COMERCIALIZADOS NA CIDADE
DE JOÃO PESSOA-PB ___________________________________________________________ 317
Sheila Cristina dos Santos FERREIRA
Eliza Dorotea Pozzobon de Albuquerque LIMA
Josélia Joana da SILVA
Bárbara Melo dos Santos NASCIMENTO
Maria Teresa de Araújo Bastos PEREIRA
Joyline Cordeiro MACEDO

TERAPIA MANUAL NA DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO: ESTUDO PRELIMINAR ____ 321
Francisco de Assis Lima das Chagas
Haydee Cassé da Silva

UMA ABORDAGEM SOBRE A OBESIDADE INFANTIL: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA _ 329
Lilian Rossana Santos Souto
Dalva Cristina Satro de Avelino
Maria Aparecida Flor da Silva
Vilyane Trigueiro Marinho
Fabiana Medeiros de Brito
Cristiani Garrido de Andrade

UTILIZAÇÃO DE ESCORE MINIMIZADOR DE READMISSÃO EM UTI MODIFICADO EM HOSPITAL DE
JOÃO PESSOA/PB______________________________________________________________ 336
Breno William Mariz Guedes
Paulo César Gottardo
Igor Mendonça do Nascimento
Ciro Leite Mendes

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 16

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: UMA REVISÃO DA LITERATURA _____________ 339
Juliana Porto Moura
Kerle Dayana Tavares de Lucena
Rodrigo Pinheiro de Toledo Vianna
Ulisses Umbelino dos Anjos
Suellany Maria Donato da Cunha

RESUMO SIMPLES
ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE DO EXTRATO AQUOSO DE EUGENIA UNIFLORA L. EM
CAMUNDONGOS ______________________________________________________________ 349
Maria Alayde Miranda de Oliveira neta
Daniel Luiz de Medeiros
Bianca de Figueiredo Moreira
Rafaela Diniz Celino
Ruanna Schields da Câmara Bezerril
Lucineide Alves Vieira Braga

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 17

11º FÓRUM CIENTÍFICO DE DEBATES DA FACULDADE
DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA

RESUMO EXPANDIDO

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 18

A CONCEPÇÃO SOBRE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS PELOS ACADÊMICOS DE
FISIOTERAPIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Marcia Camila Carneiro Figueiredo1
Edson Vinicius de Oliveira2
Iene de Souza Santos3
Lourdes Dias dos Santos Viturino4
Licania Correia Carneiro5

Introdução: O processo de envelhecimento populacional é acompanhado por aumento na
ocorrência de morbidade e incapacidades. As informações nacionais disponibilizadas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a destacam o alargamento do topo da pirâmide etária,
marcado pelo crescimento da participação relativa da população com 65 anos ou mais: 4,8% em
1991, 5,9% em 2000 e 7,4% em 2010 (DUCA et al., 2012). O envelhecimento é um processo
pelo qual todos os indivíduos passarão, é um ciclo natural da vida, é um ato contínuo, isto é, sem
interrupção, que acontece a partir do nascimento do indivíduo até o momento de sua morte. No
envelhecimento o organismo humano passa por diversas modificações progressivas, inevitáveis e
com ritmo e características específicas em cada pessoa, implicando alterações morfofisiológicas e,
consequente repercussão familiar, econômica e social (TAGLIAPIETRA; GARCES, 2010). Esses
fatores do processo da retrogênese dos idosos contribuem de uma forma para que eles sejam
colocados em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), outro fator que pode ser
observado é o estado civil predominante é de solteiros e viúvos. Essa predominância leva a
constatar que a maioria dos asilados não possui companheiro, e ainda o fato de constituir família
não garante a permanência do idoso no domicílio. Isso revela que uma parcela está abandonada e
que os laços familiares se fragilizam com o passar do tempo, levando gradativamente ao
esquecimento dos idosos. À medida que se perde a autonomia e independência, perde-se a condição
de tomar decisões e, portanto, de administrar a vida, mesmo antes da institucionalização. Uma vez
internado, essa situação se intensifica, e o idoso fica cada vez mais submetido à vontade e às
decisões da instituição, anulando gradativamente sua identidade (HERÉDIA et AL., 2004). A
institucionalização provoca mudança no estilo de vida do idoso, que passa a ser caracterizado pela
passividade, pela não-participação, pela ausência do exercício da autonomia, supondo alterações
profundas que conduzem a atitudes de espera (FREITAS; SCHEICHER, 2010). Metodologia:
Neste tipo de estudo, o investigador atua como expectador de fenômenos ou fatos, sem, no entanto,
realizar intervenção que possa interferir no curso natural e/ou no desfecho dos mesmos, embora
possa, neste meio tempo, realizar medições, análises e outros procedimentos para coleta de dados.
As pesquisas observacionais podem ser conduzidas sob a forma de quatro tipos de estudo, conforme
o delineamento. São eles: série de casos, estudo de corte transversal, estudo de coorte e estudo caso
controle (FONTELLES et AL., 2009). Foi observado os idosos na Associação Promotora do Ancião
Doutor João Meira de Menezes (ASPAN), localizada na cidade de João Pessoa no bairro do Cristo
Redentor, e atualmente abriga 83 idosos, na vivência de geriatria e gerontologia, a vivência foi
realizada três dias na semana durante um mês, do ano 2014, pelos acadêmicos do 9° período na
disciplina estágio supervisionado II da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. No estudo foi
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observada a instituição para o idoso, nos pontos positivos e negativos. Relato de experiência: A
ASPAN (Associação Promotora do Ancião Doutor João Meira de Menezes) teve nesta vivência a
participação de 04 acadêmicos do curso de Fisioterapia e uma professora da equipe docente
referente ao estágio supervisionado II, com frequência semanal de 03 dias, tendo a atuação dos
discentes e da docente uma duração de 04 horas diárias, com um turno da manhã e dois turnos da
tarde. O grupo de alunos foi apresentado à instituição e aos idosos que fazem parte dela dando
inicio as observações dos postos planejados. O grupo acadêmico teve a oportunidade de vivenciar
momentos em seu trajeto assistencial aos idosos institucionalizados além de participarem de
discussão com base em artigos científicos nos seguintes temas: A institucionalização no Brasil, a
diminuição da acuidade visual e o risco de quedas, incontinência urinária, síndrome da fragilidade e
a importância do profissional fisioterapeuta na saúde do idoso institucionalizado. Os idosos eram
submetidos ao atendimento fisioterapêutico no qual a proximidade facilitava o entendimento dos
efeitos da institucionalização. Diante das experiências vividas durante o estágio supervisionado de
geriatria e gerontologia, pode-se identificar as dificuldades apresentadas em uma instituição de
longa permanência, como a falta de instrumentos de trabalho, principalmente os específicos para a
fisioterapia, além da falta de uma equipe multiprofissional que pudessem atender as necessidades
dos idosos que estão impossibilitados de sair da instituição para uma consulta clínica mais
especializada. A locomoção dos idosos para um atendimento assistencial clínico também foi uma
dificuldade apresentada, pois não existe um meio de locomoção mais apropriado, disponível na
ILPI, como por exemplo, uma ambulância que possa atender as urgências que venham acontecer
com algum idoso institucionalizado. Com a institucionalização muitos idosos podem apresentar
danos tanto psicológicos quanto físicos, aumentando o risco de doenças crônicas, instalação de
deformidades e diminuição na autonomia funcional. No que se refere como pontos negativos que
uma institucionalização pode trazer, foi visto o fato de que muitos estão na instituição contra sua
vontade o que torna ainda mais difícil a aceitação desta condição. Há falta de recursos humanos em
um contexto geral, carência de auxilio na manutenção da estrutura da instituição, necessidade de
uma alimentação com um cardápio mais diversificado, a higienização precisa ser melhorada, tanto
do local como dos idosos, deficiência de recursos para medicamentos e uma grande necessidade de
um acompanhamento psicológico com os idosos ali presentes, tendo, dessa forma, consequências
negativas à sua qualidade de vida. Por fim, foi visto que uma parcela dos idosos apresenta um estilo
de vida monótono e com pouca mobilidade motora. Uma das carências que foram presenciadas foi à
ausência de um médico mesmo que seja clínico geral, para atender as necessidades dos idosos e
realizar os diagnósticos clínicos. Este acompanhamento médico é feito por um profissional
voluntário que comparece quando requisitado pela instituição. Observou-se que muitos idosos
referem tristeza, por não se sentirem em seu verdadeiro lar, a falta de visitas realizadas pelos seus
familiares e a necessidade de tornar seus aposentos mais familiares, para que se sintam cada vez
mais a vontade. Como pontos positivos podemos citar que a ILPI oferece um suporte de cuidados
para aqueles que não possuem familiares e nem descendentes, e desenvolve um apoio quanto aos
cuidados paliativos. Foi visto também que todos os dias todos os idosos são retirados de seus
quartos, e colocados no pátio e/ou nos corredores em grupos, para que as instalações sejam
higienizadas, o que proporciona também um convívio social entre todos que ali residem. A
instituição realiza práticas de estágios curriculares de equipes multidisciplinares, nas áreas de
enfermagem, fisioterapia e psicologia, junto às instituições de ensino. As equipes da instituição, no
decorrer do estágio supervisionado, sempre demonstraram ter atenção com os idosos. Foi
comprovado que existe vinculo entre os idosos da instituição, semanalmente ocorrem eventos
religiosos com a participação dos idosos e a alimentação dos abrigados ocorre nas horas corretas,
compondo 06 refeições diárias. Outro ponto importante foi à presença de uma fisioterapeuta
pertencente ao quadro fixo dos profissionais, que consegue desenvolver com autonomia seu ofício.
A ILPI apresentada foi considerada como um estabelecimento seguro para os idosos, pois lá eles
são supervisionados em tempo integral, tendo o acesso a visitantes previamente avisados. O cuidado
com o paciente restrito ao leito, que necessita de uma maior atenção, é feito pelo profissional
cuidador e a equipe de enfermagem administra os medicamentos nos horários prescritos.
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Cumprindo o direito ao cuidado da pessoa idosa como: a Política Nacional do Idoso, lei nº 8.842 de
4 de janeiro de 1994 e o Estatuto do Idoso, sob a lei 10.741 de 01 de outubro de 2003.
Considerações Finais: Na realidade das ILPIs, os desafios são gradativamente vivenciados dia
após dia segundo as possibilidades de cada terapeuta. Com o passar do estágio foi percebido que
apesar de difíceis condições de trabalho no campo da geriatria institucional, um profissional
dedicado pode adaptar o meio e usá-lo como instrumento de reabilitação, prevenção e promoção à
saúde da pessoa idosa, sendo isso, um ponto positivo para a sua vida como profissional. As histórias
de vida, como as patologias apresentadas por cada idoso, com todas as suas especificidades,
estimulou os acadêmicos a serem capazes de atuar em prol desta população, e permitiu uma
experiência gratificante. Poder participar dos atendimentos, ter consciência das consequências
patológicas advindas da institucionalização foi considerado enriquecedor para a graduação, pois
durante nossa vida acadêmica foram poucas vezes que houve atendimento a pacientes restritos ao
leito como foi visto na ILP apresentada. Com essa realidade nota-se que seria importante uma
maior integração das equipes multiprofissionais que atuam na ILPI, com a equipe de saúde da
Estratégia de Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) pertencente ao
território que abrange a instituição para que assim ocorra um envelhecimento com boa qualidade de
vida e uma melhor oferta da saúde pública a estes idosos institucionalizados.
Palavras Chaves: Idosos. Institucionalização. Fisioterapia.
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A INFLUÊNCIA DA FISIOTERAPIA EM GRUPO
NO EQUILIBRIO GLOBAL DE PESSOAS IDOSAS
Marcos Barbosa Veiga de Melo1
Tatiane Costa Medeiros2
Rafaela Rodrigues de Almeida3
Laura dos Santos Gomes Veloso4
Olívia Galvão Lucena Ferreira5

Introdução: O equilíbrio corporal pode ser conceituado como a noção de distribuição do peso em
relação ao espaço e ao tempo que requer a manutenção do centro de gravidade sobre a base de
sustentação durante situações estáticas e dinâmicas. Para que este fenômeno ocorra de maneira
eficaz é preciso à ação de vários sistemas, entre eles, visual, vestibular, somato-sensorial e
osteomioarticular. O envelhecimento traz diversas alterações fisiológicas nos órgãos e sistemas e
essas modificações podem gerar déficits no equilíbrio corporal, sendo uma das funções mais
afetadas durante esse processo. O déficit de equilíbrio pode predispor a pessoa idosa a quedas que
consequentemente podem acarretar fraturas, limitações funcionais levando a redução da
independência para as atividades de vida diária e autonomia, em casos mais graves, podem levar as
pessoas idosas a hospitalização, imobilidade, fragilidade, chegando até mesmo ao óbito. Com isso
percebe-se a necessidade de ações de intervenção para melhora ou manutenção do equilíbrio
prevenindo os efeitos deletérios que o déficit de equilíbrio pode trazer para essa faixa etária, como
morbidade e mortalidade. Vários estudos apontam que a atuação fisioterapêutica pode restaurar o
equilíbrio em pessoas idosas melhorando a resposta motora, através do fortalecimento muscular,
aumento da flexibilidade, estimulação dos aspectos sensoriais, vestibulares e visuais e melhora na
percepção do posicionamento do corpo durante as atividades diárias. Objetivo: Diante do que foi
exposto, este estudo teve como objetivo analisar o equilíbrio global de pessoas idosas após o
tratamento fisioterapêutico em grupo. Metodologia: Tratou-se se uma pesquisa exploratória,
descritiva, ex post-facto, com uma abordagem quantitativa dos dados. Participaram deste estudo 20
integrantes do projeto de extensão Atenção à Saúde da Pessoa Idosa do Curso de Fisioterapia. Para
a coleta dos dados foram aplicados os seguintes instrumentos: (a) entrevista estruturada contendo
questões sobre o perfil sociodemográfico, queixas referidas e diagnóstico clínico apresentado; (b)
avaliação do estado cognitivo a partir do Mimi Exame de Estado Mental; e (c) avaliação do
equilíbrio a partir da Escala de Avaliação de Equilibrio de Tinetti. Para a realização deste estudo
foram obedecidos todos os critérios estabelecidos pela Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional
de Saúde 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 participantes foram submetidos a sessões de fisioterapia em grupo, duas vezes por
semana, com duração de 50 minutos cada. As atividades fisioterapêuticas foram realizadas no
laboratório de cinesioterapia da Faculdade de Ciências Médicas, agrupadas em circuito, a saber: (1)
alongamentos musculares na região cervical e lombar, membros superiores e inferiores; (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;
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escada de canto; cama elástica; esfignomanômetro; estetoscópio; cadeiras; aparelho de som; e
espelho. Para a avaliação do equilíbrio dos participantes, foi aplicada a escala de avaliação de
equilíbrio de Tinneti. Os dados foram analisados através de estatística descritiva, sendo a
comparação das variáveis (Pré-teste versus Pós-teste) feita por meio do teste t – Student para duas
variáveis pareadas. Para esse estudo, qualquer diferença ou correlação tal que P<0,05 foi
considerada estatisticamente significativa, sendo que P>0,05 relaciona-se com ausência de
significância. Resultados e Discussão: A amostra foi composta por 20 pessoas idosas, sendo a
maioria do sexo feminino (95%), com idades variando entre 52 a 77 anos (M=67anos) e quanto à
escolaridade, 85% frequentaram a escola entre 4 a 8 anos. O resultado do teste do Mini Exame
mental para avaliação das perdas cognitivas apresentou uma média do score dos participantes igual
a 25 que representa normal para esta amostra. Os dados mostram uma feminização da amostra o que
corrobora com outros estudos que apontam uma maior procura por serviços de saúde pelas pessoas
do sexo feminino. A baixa escolaridade pode ser explicada pelo fato das dificuldades de acesso a
educação serem bem maiores há décadas atrás, quando comparado com a atualidade. Os
participantes relataram várias queixas, sendo referida mais de uma queixa por pessoa, entre elas: dor
na coluna vertebral (41%); dores nos membros inferiores (41%); dores nos membros superiores
(15%) e 3% não relatou sentir dor. Dentre os diagnósticos clínicos apresentados pelos participantes,
a maioria relatou ter hipertensão arterial (30%); artrose (20%); diabetes miellitus (10%), outras
patologias crônicas (40%). Estudos revelam uma maior prevalência de doenças crônicas
degenerativas na população idosa, que repercutem no indivíduo portador alterações nas suas
atividades de vida diária e consequentemente na qualidade de vida. Quanto ao histórico de quedas,
55% relataram já ter sofrido quedas nos últimos 6 meses, destes que tiveram episódios de quedas,
90% relataram ter sido acidental e 27% tiveram fratura em decorrência da queda, sendo os locais
acometidos: clavícula, tíbia e rádio. Todos os participantes desta amostra foram submetidos ao
tratamento fisioterapêutico em grupo, através da realização de cinesioterapia e mecanoterapia, com
objetivando o treino de equilíbrio estático e dinâmico, coordenação motora, controle postural e
marcha. As manifestações dos distúrbios do equilíbrio corporal têm grande impacto para os idosos,
podendo levá-los à redução de sua autonomia social, uma vez que acabam reduzindo suas
atividades de vida diária, trazendo sofrimento,instabilidade corporal, medo de cair e altos custos
com o tratamento. Cada participante obteve um score antes e após o tratamento fisioterapêutico em
grupo, cuja frequência variou entre 18 a 43 sessões, com uma média de 30 sessões. A média dos
scores dos participantes antes do tratamento foi de 13,7 (± 2,01) e a após 13,2 (±2,04), com p=0,02
após a aplicação do teste T student. Com esses valores, embora não exista correlação
estatisticamente significativa entre a análise descritiva da avaliação do equilíbrio em pessoas idosas
antes e após a intervenção fisioterapêutica em grupo, observou-se estabilidade nos resultados,
revelando que os padrões de equilíbrio permaneceram constantes e preservados. O processo de
envelhecimento pode trazer alterações sensoriais, motoras e posturais para aqueles que o vivenciam,
podendo prejudicar a manutenção do equilíbrio, levando-os a uma maior predisposição a ocorrência
de quedas que representa uma causa de morbimortalidade entre as pessoas idosas. Para idosos com
comprometimento funcional do equilíbrio, a Fisioterapia deve ter como objetivo minimizar as
perdas funcional inerentes, evitando a instalação de limitações funcionais que comprometam
progressivamente a capacidade funcional e autonomia do idoso e que possam culminar na queda,
cujas consequências podem variar entre a incapacidade e a morte. Um treinamento progressivo de
resistência previne a perda de massa muscular e força, podendo, ainda, gerar uma melhora nesses
aspectos, o que auxilia na aquisição de um melhor equilíbrio. Apesar dos participantes deste estudo
apresentar uma faixa etária que corresponde a pessoas que vivenciam o processo de
envelhecimento, todos apresentaram um grau normal a leve em relação à avaliação do equilíbrio e
após a realização das atividades fisioterapêuticas este escore manteve-se, mostrando que é possível
envelhecer preservando o equilíbrio global e que as atividades fisioterapêuticas podem ter
proporcionado a manutenção deste equilíbrio. Por nossa intervenção ter sido realizada em grupo,
acreditamos ter possibilitado maior prazer e satisfação, estimulando os participantes a
permanecerem durante todo o período do estudo. Os exercícios quando realizados em grupo
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facilitam a socialização e a troca de experiências, e quando associados a ganhos funcionais
coletivos ampliam a autoestima e a sensação de bem estar. Considerações finais: Deve-se salientar
que o controle postural exige complexa interação entre os sistemas musculoesquelético e neural. O
controle do equilíbrio requer a manutenção do centro de gravidade sobre a base de sustentação
durante situações estáticas e dinâmicas. Este processo ocorre de forma eficaz pela ação,
principalmente dos sistemas visual, vestibular e somato-sensorial. De acordo com os resultados
desse estudo, é possível concluir que durante o envelhecimento, esses sistemas são afetados e várias
etapas do controle postural podem ser suprimidas, diminuindo a capacidade compensatória do
sistema, levando a um aumento da instabilidade postural e à recorrência de quedas. Embora o tempo
de estudo tenha sido limitado e a pesquisa desenvolvida em grupos pequenos de idosos, este
trabalho apresentou resultados significativos tanto na melhora do equilíbrio postural em pessoas
idosas participantes de grupoterapias. As atividades fisioterapêuticas em grupo podem trazer
benefícios para as pessoas idosas prevenindo alterações deletérias durante o processo de
envelhecimento, proporcionando a manutenção da saúde cinético-funcional, um envelhecimento
ativo e com melhor qualidade de vida, além de uma maior interação social que atividade em grupo
favorece. No entanto, devido à relevância da temática, faz-se necessário o desenvolvimento de
estudos mais aprofundados, que envolvam outras variáveis e que permitam avaliar, com maior
precisão, o real impacto das ações fisioterapêuticas no equilíbrio dos idosos. Por fim, a prática de
exercício físico, além de combater o sedentarismo, contribui de maneira significativa para a
manutenção da aptidão física do idoso, seja na sua vertente da saúde física, emocional e funcional,
contribuindo para a construção de um envelhecer significativo e participativo.
Descritores: Fisioterapia; Equilíbrio Postural; Idoso.
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A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NA FORMAÇÃO
FISIOTERAPÊUTICA AMPLIADA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Adryelle Fernanda Lima Aragão de Souza1
Laura de Sousa Gomes Veloso2
Olívia Galvão Lucena Ferreira3

INTRODUÇÃO: A Monitoria é um dos principais e mais importantes pilares de iniciação para
uma ação continuada à docência, pois proporciona habilidades como, a autonomia, a interação e a
busca do saber, visando uma maior interação entre alunos graduandos e professores, ampliando o
conhecimento com intuito de desenvolver no monitor responsabilidades e satisfação em colaborar
com a vida acadêmica dos graduandos. Segundo Nunes (2007), a monitoria acadêmica deve ser
seguida com base em duas principais funções, a contribuição da melhoria do ensino de graduação e
a estimulação do aluno em iniciar a docência, fornecendo assim uma melhor qualidade na formação
dos profissionais no âmbito de todas as áreas, como também numa maior qualidade na formação de
futuros docentes. De acordo com Artigo 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Fisioterapia, os projetos políticos-pedagógicos dos cursos de formação deverão contemplar
atividades complementares com mecanismos de aproveitamento dos conhecimentos adquiridos pelo
estudante fora da sala de aula, tais como as atividades de monitorias e os programas de extensão e
de iniciação científica. Com isso, pode-se ver o quanto as Instituições de Ensino Superior (IES)
devem conter um projeto pedagógico bem preparado para abarcar toda essa linha de pensamento e
colocá-las em prática, tendo como destaque a monitoria por se tratar de uma ponte de interligação
para a docência e que precisam ser estimulados para se ter docentes, mais preparados e capacitados.
De acordo com Martiliano (2012), iniciar a docência estimula no aluno oportunidades de poder
vivenciar melhor o âmbito acadêmico através de projetos científicos, monitorias, todo o processo
ensino-aprendizagem, sendo momento fundamental e enriquecedor na formação de futuros
professores gerando maior cientificidade pedagógica, proporcionando seguranças nas escolhas,
gerando experiências. A Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCMPB) visa de forma
bastante acentuada a importância de estimular nos graduandos monitores o senso de aprendizagem,
responsabilidade, respeito e trabalho humanizado, com intuito de fazerem-se sempre melhor futuros
docentes. Durante a formação acadêmica no curso de Fisioterapia da referida instituição, são
apresentados aos alunos varias áreas de conhecimento e atuação do fisioterapeuta e dentre as áreas
de atuação, encontramos a Fisioterapia Geriátrica, área fisioterapeutica que vem crescendo bastante
ao longo dos anos devido ao grande contingente populacional, onde a humanidade tem envelhecido
de forma acentuada e progressiva, gerando com isso uma grande preocupação dos profissionais da
área da saúde para com o envelhecimento, buscando um envelhecer para essa população com
menores repercussões sobre a sua saúde funcional, melhorando com isso sua qualidade de vida. Esta
disciplina possui conteúdos teórico-práticos ministrados pelas docentes, focados nas bases
fisiopatológicas do processo de envelhecimento humano. Integrando aulas teóricas, seminários e
atividades práticas sob a forma de atendimentos clínicos orientados pelos docentes, a disciplina
requer a figura do monitor, visando o dinamismo, a flexibilidade e a supervisão auxiliar durante a
prática clínica nos três campos de estágio oferecidos pela disciplina Prática Clínica Fisioterapêutica
em Geriatria e Gerontologia, além de fornecer aos alunos os esclarecimentos quanto ao conteúdo
teórico-prático. Assim, o programa de monitoria torna mais eficiente as interações entre
teoria/prática e professor/monitor/corpo discente, promovendo a iniciação do monitor na prática
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docente e reforçando a prática clínica dentro de uma futura área de atuação do mesmo.
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: No período compreendido entre março e setembro do
corrente ano, foram realizadas atividades de monitoramento de ordem teórica e prática,
proporcionando aos graduandos que cursam o componente curricular “Prática Clínica
Fisioterapêutica em Geriatria e Gerontologia” suporte acadêmico necessário para a dinamização das
atividades propostas. A monitoria desta disciplina é dividida em dois momentos, um realizado na
clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas e outro na Fundação Otacílio
Gama, pois os alunos monitorados trabalham num sistema de rodízio proporcionado pela faculdade
a fim de que graduandos enriqueçam o seu conhecimento e tenham uma olhar fisioterapêutico mais
aguçado, para diversos âmbitos, portanto o monitor desta disciplina deve estar em total interligação
com ambos os campos de estágios, a fim de uní-los em inteira inter-relação, proporcionando a troca
de experiência. Nas atividades de suporte teórico, foram desenvolvidas aulas de revisão do
conteúdo discutido em sala de aula, através da explanação em Power Point, sobre algumas
patologias encontradas no campo de estágio como: a Seringomielia, Síndrome da fragilidade,
Síndrome do Impacto do Ombro (SIO), Osteoartrose, Estenose do canal vertebral, Osteoporose,
Doença de Parkinson, Acidente Vascular Encefálico (AVE), seguindo de uma roda de debates, com
troca de informações sobre os casos clínicos e a melhor conduta fisioterapêutica para cada patologia
encontrada entre os pacientes assistidos pela disciplina. Nas atividades de suporte prático, a
vivência da monitoria esteve presente em ambos os campos de estágio da referida disciplina, dando
suporte metodológico para os professores, auxiliando as avaliações e esclarecendo dúvidas a
respeito dos projetos terapêuticos construídos pelos discentes e dúvidas recorrentes. Assim, as
práticas educativas passaram a se apresentar como uma ação consciente e planejada do processo de
formação fisioterapêutica direcionada a saúde da pessoa idosa, estimulando a troca contínua do
saber entre alunos e professores, através de atividades mais funcionais para esse componente
curricular, aperfeiçoando as potencialidades do corpo discente. Além dessas atividades, a monitoria
também se articulou com a iniciação à pesquisa, através da participação na coleta de dados de um
trabalho de conclusão de curso intitulado “Efeitos de um Programa Fisioterapêutico Direcionado a
Idosos Frágeis Residentes em ILPI”, concomitante com o desenvolvimento da pesquisa sobre a
“Caracterização de Pacientes Geriátricos Atendidos em Ambulatório Escolar no Período de 2010 a
2014”. IMPACTO: O programa de iniciação à docência representa um grande misto de
conhecimento, aprendizado e troca de experiência, pois a cada monitoria ministrada e a cada
conhecimento passado e adquirido, só mostra o quanto à docência é sim um dos meus maiores
objetivos enquanto futura profissional, pois poder dividir o conhecimento, fazer interação entre
aluno e professor, proporcionar o aprimorar dos conhecimentos a fim de ajudar de quem dele
necessita e a si próprio à vontade do saber cada vez mais se torna ao mesmo tempo enriquecedor e
desafiador. Dessa forma, a monitoria contempla uma modalidade acadêmica que busca a qualidade
do processo ensino-aprendizado nos cursos de graduação por meio da ação conjunta entre educando
e educador. Passa a se constituir então, como um instrumento para a melhoria do ensino de
graduação, através do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas que visem
fortalecer a articulação entre teoria e prática e a integração curricular em seus diferentes aspectos,
com a finalidade promover a cooperação mútua entre discentes e docentes e a vivência com o
professor e com as suas atividades técnico-didáticas. É de absoluta relevância a existência de
programas de iniciação à docência, potencializando o processo educativo para que seja visto e
definido como um processo dinâmico de desenvolvimento da personalidade nos diversos domínios
das qualidades e das relações humanas, dotando os indivíduos de conhecimentos e experiências que
os tornem aptos a atuarem no atual contexto social, suprindo as reais demandas da sociedade. Com
uma visão de vanguarda, a FCM/PB passou a compreender que não se pode mais formar
profissionais apenas com a preocupação de dominar a área de conhecimento, mas de tornar o aluno
capaz de contextualizar todas as ações educativas que fazem parte do cotidiano escolar com a
concepção de mundo atual, tornando-o apto a enfrentar as constantes transformações da sociedade
real. CONSIDERAÇÕES FINAIS: No atual mundo em transformação, a educação deve ser
entendida como uma experiência global, voltada para o desenvolvimento humano, desde a educação
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básica até a universidade. Por também ser contemporânea às mudanças e aos progressos das
sociedades, a Educação passou a consistir na construção de relações de reciprocidade no seio das
relações disciplinares estabelecidas entre educador e educando. Dessa forma, a qualidade do
processo educativo estaria na elaboração da consciência e da complexidade das relações humanas e
na capacitação de gerir cooperativamente o saber. Para que a educação cumpra esse papel
fundamental na formação individual e coletiva do homem, faz-se necessário uma concepção mais
aberta do processo educacional, através de programas que estimulem a autonomia dinâmica dos
indivíduos. A monitoria não só colabora com a iniciação da docência como também contribui como
um todo na formação do profissional fisioterapeuta, pois estimula no aluno monitor a vontade de
buscar sempre mais o conhecimento, de retirar de cada vivência o seu ser profissional estimulando o
ensino-aprendizagem nas esferas de âmbito educacional, são meses de árdua dedicação com intuito
de aprimorar os conhecimentos de monitor e monitorados, fazendo assim com que ocorra o
aprimoramento de seu próprio conhecimento, contribuindo pra um futuro profissional fisioterapeuta
independente da área que se deseja seguir, ser ele um profissional mais humanizado e com vontade
sempre mais de enriquecer os seus próprios conhecimentos. Assim, o curso de Fisioterapia tem
buscado a consistência e o aprofundamento do pensamento pedagógico através de práticas que
valorizem a participação permanente do meio acadêmico, a relação recíproca entre conhecimento e
ação, além da conversão das teorias para a solução de problemas no campo educacional e na
comunidade. Para tanto, as atividades do programa de monitoria se fazem primordiais no sentido de
estabelecer uma dinâmica curricular efetiva, contribuindo para formação de profissionais mais
qualificados e norteados na práxis cotidiana da construção do conhecimento científico.
Descritores: Fisioterapia; Geriatria; Iniciação à docência.
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A QUALIDADE DO SONO EM PACIENTES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA
Waderllane De Lima Schimidt1
Camila Gonçalves do Carmo2
Luísa Barrêto Pereira Moreno3
Rachel Cavalcanti Fonseca Pereira4
Wellyda Bruna Santana Nery5

INTRODUÇÃO: A sociedade Internacional de Continência Urinária (ICS) define incontinência
urinária (IU) como “a condição onde a perda involuntária de urina é um problema social ou
higiênico e objetivamente demonstrável”, sendo uma doença que acomete milhões de pessoas de
todas as idades, principalmente as do sexo feminino que experimentam incontinência urinária com
uma freqüência duas vezes maior que os homens, sendo sua prevalência variando de 15% a 30%.
Vários fatores podem estar relacionados à ocorrência de sintomas da IU em mulheres com maior
prevalência entre brancas, com idade avançada, obesidade, menopausa, cirurgias ginecológicas,
constipação intestinal, doenças crônicas, fatores hereditários, uso de drogas, consumo de cafeína,
tabagismo e exercícios físicos, e alterações anatômicas podem provocar a IU como a
hipermobilidade da uretra e deficiência esfincteriana, modificações do assoalho pélvico, distensões
nas fibras musculares da uretra e instabilidade do músculo detrusor da bexiga urinária. A IU é
classificada em: Incontinência urinária de esforço (IUE), hiperatividade vesical (HV) e
incontinência urinária mista (IUM), onde a IUE é caracterizada pela perda urinária, quando a
pressão intravesical excede a pressão uretral máxima na ausência de contração do músculo
detrusor. É comum ocorrer em situações de tosse, espirro, risada, salto ou ainda como atividades
como andar ou mudar de posição. A HV caracteriza-se por perda involuntária de urina, associada
ao forte desejo de urinar, estando ou não a bexiga cheia, é associada ao aumento da freqüência
miccional e noctúria, geralmente as contrações involuntárias do músculo detrusor produzem os
sintomas. Já a IUM é a perda de urina associada à urgência e às situações de aumento da pressão
intra-abdominal, ou seja, uma associação entre os dois tipos descritos anteriormente. Embora a IU
não coloque diretamente a vida das pessoas em risco, é uma condição que pode trazer sérias
implicações médicas, sociais, psicológicas e econômicas, afetando adversamente a QV, que é um
conceito multidimensional que incorpora aspectos sociais, físicos e mentais e, portanto, está
relacionada com a percepção subjetiva do individuo sobre sua condição e subseqüente tratamento.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a avaliação da qualidade de vida (QV), pois a
IU afeta a qualidade de vida em diversas maneiras, principalmente na auto- estima, assim como
suas atividades sociais e suas habilidades em manter um estilo de vida independente, onde essas
pessoas passam a se preocupar com a disponibilidade de banheiros, envergonham-se com o odor
de urina e sentem-se freqüentemente sujas, chegando a apresentar lesões cutâneas como dermatite
amoniacal e infecções urinárias repetidas, muitos apresentam dificuldade no intercurso sexual, seja
por perda de urina, pelo medo de interrompê-lo para urinar ou simplesmente por vergonha perante
o parceiro, além disso, pode provocar desconforto devido à necessidade de utilizar protetores
(absorventes) e de trocas mais freqüentes de roupas devido o cheiro de urina, e pelas freqüentes
queixas de distúrbios secundários de sono, onde a experiência de um sono insatisfatório ou
insuficiente é bastante desagradável e tem reflexos no desempenho, no comportamento e no bemestar, durante as atividades de vida diária. Considerando-se o papel do sono na vida do individuo e
os efeitos prejudiciais na sua falta, um nível de sono não adequado influi diretamente na qualidade
de vida. Alguns sintomas associados à IU afetam a qualidade do sono das pessoas com a IU, como
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a noctúria e a enurese noturna. A noctúria é a necessidade de levantar-se da cama mais de uma vez
à noite para urinar, após ter ido deitar com a expectativa de só se levantar pela manhã, onde a
privação de sono pode levar ao cansaço, diminuição da energia e às queixas de freqüentes
momentos de irritabilidade durante o dia. OBJETIVOS: Analisar o impacto da incontinência
urinária (IU) com a qualidade do sono em pacientes com IU da Policlínica de Ciências Médicas da
Paraíba. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa realizada na Policlínica da Faculdade de
Ciências Médicas da Paraíba no período de setembro/outubro do ano de 2014 com oito (08)
pacientes diagnosticados com Insuficiência Urinaria. A coleta de dados foi realizada por meio da
aplicação do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) que se trata de um instrumento
para identificar as características sociais e clínicas dos sujeitos, elaborado para esta pesquisa. O
PSQI 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 menos, 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 subjetivas. As
questões cinco, nove 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. A soma
da pontuação máxima desse instrumento é de 21 pontos, sendo os escores superiores a cinco
pontos indicativos de qualidade ruim no padrão de sono. A avaliação especifica dos componentes
do PSQI ocorre da seguinte forma: o primeiro refere-se à qualidade subjetiva do sono; o segundo
demonstra a latência do sono, obtido por meio da relação entre o número de horas dormidas e o
número de horas em permanência no leito; o quinto remete aos distúrbios do sono, ou seja, a
presença de situações que comprometem as horas de sono; o sexto componente analisa o uso de
medicação para dormir; o sétimo é inerente à sonolência diurna e aos distúrbios durante o dia,
referindo-se às alterações na disposição e entusiasmo para execução de atividades.
RESULTADOS: Por meio do questionário PSQI verificou-se que os pacientes com IU
demoravam em média 42,5 minutos para pegar no sono, com uma medi de horário pra acordar às 6
horas e 50 minutos da manhã. A duração média do sono na amostra foi de 6 horas e 50 minutos.
Observou-se que 50% dos pacientes com IU classificaram a qualidade do sono no período do
ultimo mês como ruim e os outros 50% como boa. Foi analisado que todos os pacientes
apresentaram, pelo menos uma vez durante a semana, sonhos ruins ou pesadelos, referiram
problemas para dormir por sentirem muito calor e relataram acordar no meio da noite ou de manhã
muito cedo, três ou mais vezes por semana. Além disso, foi observado que nenhum dos pacientes
utilizou medicamentos para dormir. Na questão nove os pacientes comentaram sua indisposição ou
falta de entusiasmo para realizar as atividades diárias, relacionando a queda de produção diária
devido ao cansaço e a má qualidade do sono durante a noite. Na questão dez os pacientes relataram
que durante o dia eles não tinham nenhuma dificuldade de permanecerem acordados durante suas
atividades diárias, mas relataram que se sentem indispostos durante todo o dia. No escore final, a
média dos valores obtidos no PSQI variou de 10 a 19 pontos. DISCUSSÃO: A amostra analisada
demonstrou uma média de 6 horas e 50 minutos de horas dormidas por noite, que é inferior a
média da população adulta em geral (sete a nove horas). Contudo, deve-se ressaltar que alguns
indivíduos necessitam de menos horas de sono e outros requerem mais. Em relação aos valores
obtidos no índice de qualidade do sono, estes podem variar de 0 a 19 pontos. A privação de sono
pode explicar as grandes alterações no humor dos pacientes e à diminuição em manter o
entusiasmo para realizar as atividades de vida diária. Considera-se que os maiores
comprometimentos sobre qualidade de vida das pessoas com continência urinária ainda estão
relacionados com a vergonha, isolamento e o afastamento do convívio social e familiar. A questão
da qualidade
de sono ficou muito destacada nessa pesquisa, pois os pacientes relataram
dificuldade de dormir e a freqüente necessidade de levantar-se para urinar durante a noite, onde
devido a isso, os mesmos classificam sua qualidade do sono como boa e até mesmo ruim, ficando
claro o desconforto devido à noctúria. Sugere-se que mais pesquisas sejam realizadas com uma
amostra maior, para melhores resultados. CONCLUSÕES: Os pacientes com incontinência
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urinária deste estudo apresentaram uma pobre qualidade do sono e a maioria deles não apresentou
sonolência excessiva diurna.
Palavras Chaves: Qualidade do sono. Fisioterapia. Incontinência Urinária.
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A TÉCNICA DE LIBERAÇÃO POSICIONAL (PRT) NA CERVICALGIA
Joyce Silva dos Santos1
Haydêe Cassé da Silva2
Tatiana Ariela da Silva Ribeiro3
Itallo Arthur de Lima Silva4
Walyson Félix da Silva5

Introdução: 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
braquiocefálicas), 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
esternocleidomastóideo 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. Uma patologia
bastante comum nos dias atuais pode comprometer bastante a estrutura da coluna cervical, esta
patologia é a cervicalgia que é uma síndrome dolorosa podendo ser aguda ou crônica resultando em
quadros de algias, inflamações e perda de amplitude de movimento, que acomete a região da coluna
cervical, sendo comum em diversas faixas etárias em ambos os sexos. A dor cervical
aguda caracteriza-se pelo brusco surgimento de uma dor no pescoço que, por vezes, irradia para a
nuca, para os ombros ou para a parte anterior do tórax. Embora a sua intensidade possa variar
conforme o caso, geralmente, a dor é intensa e costuma aumentar de intensidade perante a
realização de qualquer movimento, sendo acompanhada, regra geral, por uma contratura muscular
que limita a movimentação do pescoço. Normalmente, a dor mantém-se durante alguns dias, no
máximo algumas semanas, após as quais vai diminuindo de intensidade até desaparecer. Embora
seja, por vezes, um episódio isolado, sem repetição, é bastante comum que, consoante a sua origem,
possam surgir crises semelhantes noutras ocasiões. Já a dor cervical crônica também poder ter um
início brusco, conseqüente de uma crise aguda que não cede, na grande maioria dos casos, vai-se
evidenciando de forma progressiva. Costuma tratar-se de uma dor persistente, intermitente ou
oscilante, que normalmente aumenta de intensidade com a realização de determinados movimentos
ou com a adoção de certas posturas. O tratamento de uma crise aguda de dor no pescoço passa pela
administração de analgésicos e relaxantes musculares e pela aplicação de calor na zona. Além disso,
pode haver episódios de agudização de uma dor crônica. A cervicalgia possui elevada
predominância nas síndromes dolorosas corporais, sendo a segunda maior causa de dor na coluna
vertebral com maior incidência no sexo feminino. Os quadros álgicos cervicais podem ter origens
de diversas causas como mecânicos-posturais, artroses, hérnias, protrusões discais, artrites,
espondilites ou espasmos musculares, causando repercussões ortopédicas, reumatológicas e
neurológicas. Uma causa também da cervicalgia é a nevralgia cervicobraquial, onde A irritação ou
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compressão de alguma das raízes nervosas provenientes da medula espinal na coluna cervical pode
originar o aparecimento de uma dor intensa no pescoço, na região dorsal e num dos membros
superiores. A exata localização da dor depende da raiz espinal afetada, já que a dor é perceptível ao
longo de toda a zona inervada sensitivamente pela raiz. Embora possa ser provocada por qualquer
alteração que provoque a deslocação ou inflamação das estruturas próximas das raízes nervosas, a
principal causa para o desenvolvimento de uma nevralgia corresponde a uma hérnia discal,
independentemente de esta ser provocada por um traumatismo ou originada por um processo
degenerativo crônico. A crise manifesta-se, na maioria dos casos, repentinamente, mas por vezes é
precedida de uma dor cervical crônica e de episódios agudos. A dor pode ser acompanhada por
outros sinais e sintomas neurológicos, como formigueiros, sensação de frio ou calor, pontadas e
cãibras na zona afetada. O diagnóstico precoce das causas da cervicalgia são meios preventivos das
síndromes dolorosas crônicas, sendo assim 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. Uma das ferramentas da
fisioterapia para o tratamento da cervicalgia juntamente com as terapias manuais é a técnica de
terapia de liberação posicional (PRT) que é uma técnica indireta, rápida, indolor e eficaz utilizada
para liberações de pontos de tensão músculos faciais. As técnicas Osteopáticas de Liberação
Posicional (PRT) são tratamentos manuais suaves para dor e espasmo muscular que envolve o
restabelecimento do tônus muscular e a melhoria da circulação. Elas estão entre técnicas de tecido
moles mais fáceis de aprender e mais úteis na prática clínica. O valor e a importância dos métodos
de liberação posicional residem na sua natureza não-invasiva, sua fácil aplicação, e o seu potencial
de resposta imediata em casos de espasmo e dor aguda. Eles também permitem que tecidos
cronicamente tensos relaxem e podem ser usados como parte das intervenções terapêuticas
integradas que empregam outros procedimentos para normalização do tecido mole e articulação. A
técnica consiste primeiramente na avaliação e localização dos pontos de dor, logo após,
posicionamos o corpo em uma zona de conforto, onde isolamos os proprioceptores responsáveis
pelo envio da sensação de dor, reprogramamos esse estímulo e ao retornarmos a posição inicial a
dor terá desaparecido. A aplicação da técnica focava principalmente no ponto-gatilho miofascial,
que são extremamente sensíveis, provocando dor local ou referida, causando a diminuição da
amplitude de movimento. Os pontos-gatilho podem ser miofasciais ou não-fasciais, portanto os
miofasciais são mais comum. Suas características são banda tensa, nódulo sensível, resposta
contrátil local, aumento da temperatura local, sinais sensoriais referidos, amplitude de movimento
diminuído, contração dolorosa e sensação dolorosa. Na aplicação da técnica de liberação posicional
no ponto-gatilho quando ele é pressionada manifesta os sintomas referidos, já nos pontos sensíveis
quando são pressionados referem apenas dor local que podem se qualificar como ponto-gatilho
latentes, que em uma situação de estresse adicional manifestará também os sintomas característicos.
Portanto 400 músculos do corpo humano podem apresentar os pontos-gatilhos causando dor e
disfunções motoras. O tempo de duração das técnicas de terapia de liberação posicional na fase
miofascial tem duração de até 20 minutos, enquanto que na fase neuromuscular tem duração de 3 à
5 minutos. No tratamento durante o posicionamento o paciente descreve vários sintomas transitórios
como parestesia, sensação de calor, dores passageiras em outras partes do corpo, cefaléias,
episódios emocionais e finalmente uma sensação de relaxamento profundo. Ao se aproximar da
zona de conforto, os tecidos da área do ponto sensível tornam-se mais macios e menos sensíveis,
levando o paciente à melhora do processo álgico doloroso. Os benefícios a qual a terapia de
liberação posicional é destinada são hiperirritibilidade neuromuscular e hipertonia muscular
mediada pelo sistema proprioceptivo, além de reduzir a tensão tissular, permitindo a resolução da
resposta inflamatória e a liberação de ligações eletroquímicas associadas à restrição fascial. A
técnica possui pouca contra indicações e pode ser utilizadas em crianças, pessoas com problemas
neurológicos, idosos e em patologias específicas como Fibromialgia, LER/DORT e cervicalgia.
Objetivo: Analisar redução de pontos dolorosos após aplicação da técnica de liberação posicional
(PRT) para indivíduos com cervicalgia. Metodologia: O estudo foi do tipo observacional de campo
com abordagem quantitativa para análise dos dados. A amostra foi composta por oito participantes
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do projeto de extensão “Abordagens Terapêuticas nos Quadros Álgicos Tensionais e Crônico da
Coluna Vertebral” que receberam tratamento fisioterapeutico com técnica de liberação posicional.
Critérios de inclusão: Maiores de 18 anos ter atingido o mínimo de quatro atendimentos,
apresentarem dor cervical, voluntariedade de participação na pesquisa. O instrumento utilizado para
coleta dos dados foi elaborado com as variáveis de interesse (dados sociodemográficos,
identificação dos pontos dolorosos da região cervical) e aplicado antes e depois de completar a
proposta terapêutica. Os participantes receberam protocolo terapêutico em dois encontros semanais
por 50 minutos nos meses de setembro e outubro de 2014. A análise dos dados quantitativos foi
realizada através de estatística descritiva, considerando média, percentual e desvio padrão através
do Microsoft Office Excel®. Hipóteses: Existe ou não grande possibilidade da eficácia da técnica
de liberação posicional nos quadros álgicos da coluna cervical. Resultados: Antes da aplicação da
técnica, dos 20 pontos pesquisados, todos os participantes sentiram: sensibilidade extrema (100%,
n=20), muita sensibilidade (35%, n=7), moderada sensibilidade (85%, n=17) e nenhuma
sensibilidade (80%, n=16). Houve uma migração dos pontos extremamente sensíveis para nenhuma
sensibilidade após a aplicação da técnica, ou seja, todos os participantes sentiram sensibilidade
extrema em 80% (n=16) e nenhuma sensibilidade em 100% (n=20). Conclusão: A técnica de
liberação posicional aliviou a sensibilidade de pontos extremamente sensíveis nos indivíduos com
cervicalgia deste estudo. Acredita-se que esta técnica favoreça o equilíbrio do tônus da musculatura
envolvida, inibindo a tensão e, conseqüentemente minimizando a sensibilidade.
Descritores: Modalidades de fisioterapia. Cervicalgia. Manipulação da coluna.
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A TUTORIA NO CURSO DE MEDICINA DA FCM/PB:
IMPRESSÕES DOS ESTUDANTES SOBRE ESSA EXPERIÊNCIA
Janine Pontes Belarmino1
Keli Camila Vidal Grochoski2
Rayan Felipe Barbosa da Costa3
Vanessa Quental Brasil4
Willian Fernandes Luna5

Introdução: A medicina e a atuação profissional dos médicos vêm sofrendo transformações ao
longo do tempo, refletindo as alterações da sociedade no Brasil e no mundo. No século XIX, a
Revolução Industrial e o avanço científico trouxeram à tona uma compreensão biomédica sobre a
saúde e a doença favorecendo a intensa especialização do profissional, que seriam marcadas pela
publicação do Relatório Flexner, já no século XX (MAMEDE 2001). Nesse contexto de
progressiva fragmentação do conhecimento, o ensino na área da saúde tornou-se repleto de
disciplinas, que passaram a ser desenvolvidas com os estudantes de forma não integrada,
dissociando teoria e prática, muitas vezes distantes nas necessidades das pessoas (CECCIM, 2004).
Assim, na segunda metade do século passado, algumas instituições de educação médica buscaram
a transformação curricular a fim de possibilitarem a formação de um médico capaz de
compreender o paciente de forma integral, com destaque para a Universidade de McMaster no
Canadá, que a partir de 1968 construiu o seu currículo buscando novas e mais adequadas
estratégias educacionais para o uso na educação de adultos e, de forma prioritária, estabeleceu o
princípio da educação centrada no estudante, que culminou com a implantação da Aprendizagem
Baseada em Problemas (ABP ou PBL da sigla em inglês) (VENTURELLI, 1997). No Brasil, os
primeiros currículos utilizando o PBL foram construídos na Faculdade de Medicina de Marília e na
Universidade Estadual de Londrina, respectivamente nos anos de 1997 e 1998. O PBL é uma
metodologia ativa de ensino aprendizagem sendo utilizado de forma integral em algumas
faculdades de medicina, mas também em formatos híbridos, onde há o uso da estratégia da Tutoria,
mas também há aulas expositivas mais tradicionais. Este formato híbrido é o utilizado no curso de
medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM/PB), desde 2008. A Tutoria foi
implantada nos três primeiros períodos do curso com o objetivo de favorecer a formação de
profissionais com uma visão holística do processo saúde-doença, integrando conhecimentos
teóricos e práticos dos três eixos temáticos que se desenvolvem durante todo o curso de maneira
horizontal, tendo como foco principal que o estudante “aprenda a aprender”, construindo e
tornando-se responsável pelo seu processo de ensino-aprendizagem (PPC, 2010). A aprendizagem
centrada no estudante é uma aprendizagem individualizada que, uma vez transferindo o foco
de atenção do professor para o estudante, potencializam-se as chances de que ocorra uma
aprendizagem significativa. Como a busca e aquisição de conhecimentos constituem um processo
contínuo ao longo da vida de cada indivíduo, os estudantes durante o processo da Tutoria terão a
oportunidade de definir seus próprios objetivos de aprendizagem e tomar a responsabilidade por
avaliar seus progressos pessoais e o quanto estão se aproximando dos objetivos formulados. Dessa
forma, este trabalho pretende trazer as percepções de estudantes sobre os seus próprios
aprendizados no Módulo da Tutoria, em diferentes períodos. Metodologia: Este é um relato de
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experiência que foi motivado pela participação dos estudantes numa Roda de Conversa para
avaliação da Tutoria, que aconteceu com participação de 10 estudantes de diversos períodos do
curso de medicina. Posteriormente à participação na Roda, os autores se sensibilizaram a escrever
sobre as suas impressões, e individualmente elaboraram narrativas sobre os aprendizados pessoais
construídos no Módulo de Tutoria. As narrativas foram compartilhadas entre os autores deste
trabalho, sendo construído este relato de experiência de forma coletiva. Relato da Experiência: A
Tutoria no curso de medicina da FCM/PB é desenvolvida em pequenos grupos compostos por
cerca de 10 estudantes e facilitada por um professor, nomeado como tutor. Os encontros ocorrem
uma vez por semana, com cerca de três horas de duração. Em cada uma das sessões, é apresentada
uma situação-problema, que foi elaborada pelo grupo de tutores e que possibilita estimular a
curiosidade, além de ter relevância na prática futura. A partir da situação-problema, o grupo
discute utilizando os seus conhecimentos prévios, identificando lacunas de conhecimento e
elaborando questões de aprendizagem para estudo, sendo realizada pesquisa individual com a
finalidade de discutir este conteúdo na próxima semana. Um primeiro contato com a metodologia
da Tutoria, naturalmente, assusta os alunos que acabam de entrar na faculdade de Medicina.
Assim como a maioria dos colegas, nós vivenciamos essa etapa inicial com medos e inseguranças,
talvez associados à consciência de pouca bagagem de conhecimentos até então. O fato de ter a
nossa autonomia na realização dos estudos e pesquisas, certamente, direciona uma maior
responsabilidade ao estudante, que passa a depender menos dos seus professores e tutores para a
construção do aprendizado, alimentando ainda mais os seus medos. Um dos desafios significativos
nesse processo é saber selecionar as fontes mais adequadas para extração do conhecimento e
aprender a questionar, ouvir e debater as diferentes fontes e informações trazidas pelo grupo. Um
dos pontos importantes que identificamos como decisivos para o bom funcionamento das
atividades da Tutoria é a sua composição em um pequeno grupo, pois proporciona que haja uma
maior integração entre todos os participantes. Ao contrário do que acontece nas salas de aulas,
quando apenas assistimos passivamente a uma determinada aula, nesse espaço com utilização do
PBL temos a possibilidade de sermos mais autores do que aprendemos. Na sala de aula mais
convencional, onde há um maior numero de alunos, apesar de passarmos o dia todo juntos, não há
essa interação entre os estudantes, como acontece na Tutoria. Dessa forma, a tutoria nos trás para a
ativa e cria um espaço para trocarmos relatos, experiências e debates. Por existir um sorteio no
início do período a fim de formar esse grupo, pessoas com menos proximidade criam certa
sintonia, além disso, pelo fato de estarmos entre pessoas diferentes com maneiras diferentes de
pensar, essa troca de conhecimentos acaba sendo mais proveitosa e enriquecedora. É importante
que o grupo consiga trabalhar de forma coletiva com respeito as individualidade de todos os
participantes e que todos saibam a hora de ouvir e a hora de falar e acreditamos que a Tutoria nos
ensina bastante em relação a isso. Vivenciamos muitos casos quando sempre algum membro do
grupo tem algo a acrescentar e, algumas vezes, apesar de pensarmos que já dominávamos todo o
assunto estudado, algum outro estudante acaba trazendo uma informação nova que nos soma e
aprimora o conhecimento do grupo. Trabalhar em grupo é muito importante, mas aprender a lidar
com suas peculiaridades, com o diálogo e com as negociações nem sempre é fácil, por isso
desenvolver essa habilidade neste momento do curso pode colaborar em durante toda a trajetória
acadêmica e profissional, lançando mão dessa ferramenta quando necessário. Um dos grandes
aprendizados o processo da Tutoria é o desenvolvimento da capacidade de conseguirmos integrar
diversos assuntos da Medicina em uma única situação-problema, pois é a partir dos sinais e
sintomas do paciente que se inicia toda a discussão para chegarmos a um diagnóstico, mas com o
tempo percebemos que acertar o diagnóstico não era a questão mais importante e sim
conseguirmos unificar os vários conhecimentos que já foram vistos em sala de aula com o que foi
pesquisado. Dessa forma, é possível estudar a fisiopatologia, o tratamento, os sinais e sintomas e
os diagnósticos diferenciais de determinada doença. Além disso, integrar outros conhecimentos
não específicos da medicina, como as questões sociais, psicológicas, éticas e culturais envolvidas
naquela situação. Assim, ao final de cada situação problema já estávamos mais familiarizados com
determinada situação que um dia podemos encontrar na nossa carreira de médicos. A cada novo
SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 35

período de Tutoria, notamos que sempre tem algo novo para aprendermos, pois mais descobertas e
mais curiosidades eram instigadas a partir da evolução das disciplinas que são dadas a cada
semestre. Com isso, temos a sensação de estarmos crescendo como estudante de Medicina, pois é
como se estivéssemos avançando mais um degrau em relação ao aprendizado, o que nos dá mais
segurança em determinados assuntos. Nós, estudantes de medicina dos primeiros períodos, ainda
não temos uma convivência muito grande com a realidade de saúde, então tudo ainda é muito
subjetivo e a Tutoria é uns dos poucos módulos iniciais que propõe essa aproximação com a
prática médica. Estamos acostumados a ver a teoria na sala de aula, mas quando vamos aplicá-la
na Tutoria deparamo-nos com a realidade trazida pela situação estudada. Tentar resolver a
demanda do caso envolve todo um vasto conhecimento, pois é necessário pensar num plano de
cuidado específico para aquela situação, o que é um dos grandes desafios. Após debater, escutar e
chegar, em grupo, a uma conclusão, tem outro desafio, que é sintetizar tudo que foi aprendido ao
final de cada reunião, através da escrita dos portfólios e das sínteses reflexivas, que devem estar
sempre voltadas para o problema. Apesar de uma tarefa difícil, a escrita das sínteses possibilita
resgatar tudo que foi discutido, elencando os pontos principais que respondem as necessidades
daquela situação. Considerações Finais: O módulo da Tutoria tem sido bastante importante
para nós, estudantes, pois nesse espaço podemos aprender como estudar, como questionar e ter
dúvidas, habilidades necessárias nos diversos módulos do curso de Medicina, nos ajudando a guiar
o estudo, tornando, assim, ele mais produtivo. A partir desse processo de refletir sobre o
aprendizado durante a Tutoria, concluímos que neste espaço conseguimos fazer uma integração do
conhecimento e que a cada período há um aprofundamento no aprendizado. Além disso, ela tem
sido muito importante para treinarmos a nossa capacidade de fazer síntese a partir de cada situação
problema que foi estudada. Outro fator importante foi analisarmos o paciente como um todo
sempre observando as suas condições socioeconômicas. Em relação ao grupo percebemos o quanto
é importante esse método da Tutoria para que saibamos como trabalhar em grupo, pois é essencial
essa experiência na faculdade para o nosso futuro como profissional de saúde mais responsável e
cidadão.
Descritores: Tutoria; Educação médica; PBL
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ADESÃO E SUA IMPORTÂNCIA NO TRATAMENTO
DA ASMA: REVISÃO SISTEMÁTICA
Maria Enedina Claudino de Aquino Scuarcialupi¹
Anderson Sanches Duarte²
Pamilli Leandro Bezerra³
Rodolfo de Almeida Figueiredo⁴

Introdução: A asma é uma doença heterogênea caracterizada por inflamação crônica das vias
aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com
tratamento, manifestando-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto
no peito e tosse, particularmente à noite e pela manhã ao despertar, que variam ao longo do tempo
em intensidade1. Estima-se que anualmente ocorrem cerca de 350.000 internações por asma no
Brasil, constituindo-se ela na quarta causa de hospitalizações pelo Sistema Único de Saúde (2,3%
do total) e sendo a terceira causa entre crianças e adultos jovens1. O tratamento eficaz da asma
reduz os sintomas, evita exacerbações, internações hospitalares e mortes por asma. No entanto,
vários estudos mostram que há um controle inadequado da doença, e uma das principais razões para
isso é a falta de aderência à terapêutica. Dessa forma, enfatiza-se a relevância dessa temática em
virtude de ser um dos desafios na segurança de pacientes asmáticos, já que contribui para reduzir a
morbidade e mortalidade dessa população2,3. Esse trabalho tem como objetivo analisar os fatores
que interferem na adesão ao tratamento da asma e reforçar a importância do papel da equipe
multidisciplinar nessa adesão. Metodologia: Realizou-se uma revisão sistemática de artigos científicos
publicados nas bases de dados MEDLINE, LILACS, SCIELO e Periódicos CAPES. Para busca, foram
utilizadas as seguintes palavras-chave: asma, adesão à medicação e educação em saúde, presentes no título
ou no resumo. Foram incluídos os artigos, realizados em população de asmáticos, que analisaram os fatores
de adesão ao tratamento e o papel da equipe multidisciplinar. Os demais critérios de inclusão foram: ter sido
publicado em inglês ou português e ter sido publicado de janeiro de 1996 a maio de 2014. Três revisores de
forma independente selecionaram os artigos a partir da avaliação metodológica, qualidade dos estudos e
dados relevantes. Análise e discussão: No Brasil, o primeiro estudo realizado sobre a adesão ao

tratamento de manutenção em asma com pacientes de diferentes regiões do país, ADERE,
confirmou resultados internacionais sobre adesão ao tratamento em casos de asma. Identificou
pouca adesão ao tratamento prescrito em 52% dos 131 pacientes com asma moderada e grave que
receberam medicação para o tratamento da doença durante três meses (taxa semelhante a resultados
em outros países), sendo que a maior adesão aconteceu entre os asmáticos graves (63,9%)4. A
adesão é definida como uma colaboração ativa entre o paciente e seu médico, num trabalho
cooperativo, para alcançar o sucesso terapêutico5. É sempre considerado um item bastante difícil,
principalmente em doenças crônicas como a asma. Por esse motivo, é fundamental avaliá-la e tentar
estratégias práticas para aumentá-la. A não aderência à terapêutica pode ser não intencional ou
intencional, e as causas podem ser intrínsecas as motivações, crenças e conhecimentos dos doentes,
ou inerentes ao próprio tratamento. A não aderência não intencional ocorre quando o doente, apesar
da sua intenção de tomar a medicação como prescrita, torna-se impedido de fazê-lo. Como
exemplos temos: – não compreensão do esquema prescrito; – barreiras linguísticas;– uso incorreto
do inalador. Por outro lado, a não aderência intencional ocorre quando o doente decide não tomar a
medicação ou toma-la de forma diferente das recomendações. Como exemplos temos: – crenças do
doente (medicação desnecessária, ineficaz e receio de efeitos adversos); – custos da terapêutica; –
esquecimento; – estresse e estilo de vida; – esquemas terapêuticos complexos; – fatores
psicológicos (por exemplo, depressão)³. Em relação ao seguimento das diretrizes terapêuticas e a
adesão a farmacoterapia, foram entrevistados 88 asmáticos em um hospital público do Distrito
Federal (Brasil). Dentre eles, 52 pacientes foram não aderentes e 38 (73,1%) interromperam por
conta própria seus tratamentos. Os principais motivos foram: ocorrência de um efeito adverso (n =
15 [39,5%]), sensação de que já estava curado (n = 9 [23,7%]), custo do medicamento (n = 5
(13,1%), não obtenção do medicamento na rede pública (n = 4 [12,5%]), utilização de medicação
somente durante as crises (n = 4 [12,5%]) e a não percepção de efeito terapêutico (n = 1 [3,1%]) 6.
SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 37

Dos fatores citados, a experiência com efeitos colaterais, como gosto desagradável, efeitos nos seus
dentes e outros efeitos não complicados foram relatados em resposta à questão: “Por que não tomar
corticóide inalatório de acordo com a prescrição?”, realizada por um estudo com pacientes adultos
asmáticos em três clinicas particulares de asma na cidade de Yazd (Iran), onde a maioria dos
pacientes (55,5%) foram não aderentes a prescrição de corticóides inalatórios7. Deve ser
considerada a complexidade dos esquemas terapêuticos constituirem uma barreira significativa à
aderência as medicações no tratamento da asma. A complexidade dos esquemas terapêuticos na
asma depende de: 1) frequência de administração; 2) número de fármacos prescritos; 3) número de
dispositivos inaladores³. Foram relatados fatores ligados ao médico, os quais aumentam de forma
significativa a adesão à farmacoterapia da asma, como o método de decisão compartilhada no
tratamento, consistente com o conceito de cuidado centrado no paciente (Shared Treatment
Decision). Esse método considera o custo, os traços individuais e culturais do paciente e de sua
família, a possibilidade de possuir um aparelho medidor do pico de fluxo expiratório, a facilidade
de uso de medicação (via de aplicação) e as características da instituição de tratamento (pública,
particular)8. Ressalta-se ainda a influencia dos pais em relação a um melhor prognostico e controle
da asma na pediatria. Os pais podem não reconhecer a necessidade de visitas de manutenção e
check-up quando o seu filho está "indo bem”. Além disso, eles podem ter baixas expectativas para o
controle da asma, aceitando as limitações da criança como "consequências inevitáveis da sua
doença." Os pais também não podem ver o valor de exames regulares, se eles estão hesitantes em
aceitar um diagnóstico de asma como uma doença crônica, e também pode não relatar o estado de
asma do seu filho. Esses fatores podem explicar por que a maioria dos pais relatou em um estudo
alto grau de satisfação com o atendimento da asma do seu filho, apesar dos altos níveis de
morbidade da asma9.A asma é uma doença de tratamento complexo que exige as participações
ativas de seus portadores e familiares e leva a limitações físicas, emocionais e sociais. Para seu
controle, além do tratamento farmacológico adequado, é necessário que o doente tenha noções
sobre a asma, quais os fatores desencadeantes e como evitá-los, e adquira habilidades como o uso
correto das medicações, reconhecer os sinais de controle e descontrole da doença e orientações
escritas sobre como agir durante uma crise de asma (auto-manejo). Com base nesse conhecimento,
vários programas de educação foram aplicados, demonstrando redução dos parâmetros de
morbidade da asma, com diminuição do número de visitas ao pronto-socorro e de hospitalizações,
redução dos sintomas e melhora da qualidade de vida. A educação do paciente asmático, portanto, é
um dos pilares do tratamento da asma, conforme preconizado pelo GINA10. Segundo um estudo
realizado nos Estados Unidos, avaliando o controle de pacientes asmáticos em uso de medicação
entre os anos 2008 e 2010, sugere que a opinião dos pacientes no que se refere à percepção da
efetividade da medicação pode estar relacionada em melhor aderência, já que os pacientes não
percebem que a medicação previne exacerbações e, dessa forma, reduz o uso desta11. A utilização
da corticoterapia inalatória (CI) tem papel central no tratamento da asma e seu uso correto e regular
propicia a redução da taxa de hospitalização e atendimentos em serviços de emergências, bem como
leva a melhoria da qualidade de vida. Inversamente, a adesão inadequada associa-se a um aumento
da morbidade, mortalidade e controle inadequado da doença. O uso regular de medicação inalatória
tem características particulares que podem repercutir negativamente na adesão, devido à longa
duração do tratamento, via de administração, número de jatos por dia e, às vezes, uso de mais de
uma droga ou dispositivos inalatórios12,13. Várias são as causas de baixa adesão ao tratamento que
pode chegar a 60% entre os adultos. Vários estudos mostram que a complexidade do tratamento e
das medidas que envolvem o controle ambiental, a via de administração (talvez melhor seria se
fosse oral); os horários de uso, os diferentes dispositivos para inalação, os efeitos colaterais
imaginados (fobia) os custos e o despreparo da equipe de atendimento colaboram para este alto
padrão de não aderência, agravando-se o problema entre os adolescentes. Apenas a ação conjunta de
equipes de saúde, familiares e pacientes pode mudar este panorama14. Considerações finais: Diante
do exposto, vimos que a asma é uma doença crônica que por sua evolução arrastada, sujeita a
exacerbações imprevisíveis, pode tornar-se fonte de angústia e sofrimento ao paciente e seus
familiares. Além disso, seu tratamento é feito com diversos medicamentos, sejam direcionados para
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as agudizações ou para os períodos intercrise. O que requer um grau de conhecimento e habilidade
por parte dos pacientes para o plano de ação correto. Assim, muitas são as dificuldades encontradas
para uma adesão satisfatória15.Todo paciente crônico tende a querer exercer um certo grau de automanejo de sua doença que lhe permita tomar atitudes em situações especiais. Entretanto, quando
este comportamento não é devidamente orientado, os pacientes terminam por confundir prescrições,
automedicar-se e, no caso dos asmáticos, a abusar da medicação broncodilatadora de alívio, por
falta de orientação adequada15. Portando, é necessário o trabalho conjunto feito por uma equipe
multidisciplinar, no que diz respeito à melhora do conhecimento dos pacientes sobre sua patologia,
melhora na destreza no uso da medicação inalatória e na execução de exercícios que melhorem o
desempenho respiratório, como também um trabalho psicológico para que ele entenda que há
controle sobre a doença¹6.
Descritores: Asma. Adesão à Medicação. Educação em Saúde.
REFERÊNCIAS
1. IV Diretriz Brasileira para o Manejo da Asma. J. bras. pneumol., São Paulo , v. 32, supl. 7, Nov. 2006 .
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180637132006001100002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 13
out.
2014.
http://dx.doi.org/10.1590/S180637132006001100002.
2. PONTE, Eduardo et al . Impacto de um programa para o controle da asma grave na utilização de recursos do Sistema
Único de Saúde. J. bras. pneumol., São Paulo , v. 33, n. 1, fev. 2007 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132007000100006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em
13 out. 2014. http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37132007000100006.
3. GONCALVES, André Filipe dos Santos. Aderência ao tratamento da asma. Rev Port Pneumol, Lisboa , v. 16, n.
1, jan. 2010 .
Disponível em <http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S087321592010000100007&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 17 out. 2014.
4. ARAUJO, Ana Carla Sousa et al . Investigação de fatores associados à asma de difícil controle. J. bras. pneumol.,
São Paulo , v. 33, n. 5, Oct. 2007 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806
37132007000500003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 13 out. 2014.
5. OLIVEIRA, Viviane Ziebell de; GOMES, William B .. Comunicação médico-paciente e adesão ao tratamento em
adolescentes portadores de doenças orgânicas crônicas. Estud. psicol. Natal, v. 9, n. 3, dezembro 2004. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-294X2004000300008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em
13 out. 2014.
6. LIMA, Glaura Regina de Castro; SILVA, Emília Vitória; NÓBREGA, Otávio de Toledo; NAVES, Janeth de Oliveira
Silva. Seguimento das diretrizes terapêuticas e adesão à farmacoterapia no tratamento da asma. Brasília Med, 50(3):
p206-212,
2013.
Disponivel
em
<http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&ne
xtAction=lnk&exprSearch=702922&indexSearch=ID>. Acesso em 13 out. 2014.
7. RAHIMI, A. et al. Asthma treatment adherence among asthmatic patients in Yazd. BMC Public Health, v. 12(Suppl
2):A39, nov. 2012. Disponivel em <http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/S2/A39> . Acesso em 13 out. 2014.
8. S, Janson. Action plans in asthma management. Why, when, and how? West J Med. Sep 1996; 165(3): 149-153.
Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1303728/?page=1>. Acesso em 13. Out. 2014.
9. BLOOMBERG, Gordon R.; BANISTER, Christina; STERKEL, Randall; EPSTEIN, Jay; BRUNS, Julie;
SWERCZEK, Lisa et al. Socioeconomic, Family, and Pediatric Practice Factors That Affect Level of Asthma Control.
Pediatrics, 123:829–835, 2009. Disponível em: http://pediatrics.aappublications.org/content/123/3/829.full.html.
Acesso em 13 out. 2014.
10. BETTENCOURT, Ana Rita de Cássia et al. Educação de Pacientes com asma: Atuação do Enfermeiro. J.
Pneumologia
,
São
Paulo,
28
v.,
n.
4,
julho
de
2002.
Disponível
em:

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 39
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010235862002000400004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em
13 out. 2014
11. SLEJKO, Júlia F; GHUSHCHYAN, Vahram H.; SUCHER, Brandon; GLOBE, Denise R.; LIN, Shao-Lee; GLOBE,
Gary et al. Asthma control in the United States, 2008-2010: Indicators of poor asthma control. J Allergy Clin
Immunol, 133:1579-87, 2014.
12. D, Bateman E; S, Hurd S; J, Barnes P; J, Bousquet; M, Drazen J; M, FitzGeralde et al. Global strategy for asthma
management and prevention: GINA executive summary. Eur Respir J 31:143-78, 2008. Disponível em:
<http://erj.ersjournals.com/content/31/1/143>. Acesso em 13 out. 2014.
13. S, Rand C. Adherence to asthma therapy in the preschool child. Allergy. 57(Suppl 74):S48-S57, 2002. Disponível
em: < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12371913 >. Acesso em 13 out. 2014
14. NUNES, Maria do Patrocínio Tenório. Tratamento da asma. Rev. Assoc.Med. Bras. , São Paulo, v. 48, n. 1, março
de
2002.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010442302002000100017&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 13 de out. 2014
15. EMERSON, Fátima; TEBYRIÇÁ, João Negreiros. Educação e Asma. Rev. bras. alerg. imunopatol. 21(6):209217, 1998. Disponível em <http://www.asbai.org.br/revistas/Vol216/asma.htm> .Acesso em 16 out. 2014
16. C, Neto A; OFF, Filho; T, Bueno. Exemplos brasileiros de programas de controle de asma. J Bras Pneumol.
34(2):103-106, 2008. Disponível em: <http://www.jornaldepneumologia.com.br/detalhe_artigo.asp?id=583>. .Acesso
em 16 out.2014.

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 40

ANÁLISE DO RISCO DE QUEDAS EM GRUPO DE IDOSOS ATIVOS QUE
FREQUENTAM UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA
Djulyê Kerolline de Sousa Gomes1
Rachel Cavalcanti Fonseca Pereira2
Haydêe Cassé Silva3

INTRUDUÇÃO: O processo de envelhecimento é citado por muitos estudiosos como uma
sequência de fenômenos complexos que vão desde o declínio dos sistemas fisiológico ao
biomecânico. Com o aumento da expectativa de vida os idosos tornam-se mais vulneráveis a
desenvolver alterações funcionais dentre elas estão principalmente os padrões de postura e
equilíbrio, e a consequência das mudanças nesses mecanismos, poderá gerar as quedas e causar
dependência funcional. Sendo assim, por todas as alterações que fazem parte do processo
fisiológico de envelhecimento, os idosos requerem maiores cuidados e atenção, tanto a nível físico
quanto psíquico. Nos estudos de cunho demográficos e epidemiológicos realizados pelos órgãos
competentes, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil apresenta
crescimento da população idosa com uma projeção de que em 2025 o número de idosos de idade
igual ou superior a 60 anos será de 32 milhões. Este aumento se dá pelo fato de que há uma
longevidade crescente no país associado à diminuição das taxas de natalidade infantil. Associado
este fenômeno, observa-se uma maior incidência de doenças crônicas degenerativas que torna o
idoso mais vulnerável aos episódios de quedas. Existem dois fatores principais que desencadeiam as
quedas nos idosos, os fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos estão ligados às
alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, enquanto que fatores extrínsecos incluem os
fatores relacionados com as características sociais e ambientais que inventam novos desafios à
população idosa. A queda é caracterizada por um evento ocasional que tem por resultado a mudança
de posição do indivíduo para um nível mais baixo, em relação a sua posição de inicial, com
incapacidade de correção em tempo hábil e apoio no solo, sendo essa causa relacionada à
deficiência do equilíbrio, visão, sistema vestibular, respostas neuromusculares e, sobretudo força
muscular e tempo de reação. Tendo em vista que o fenômeno quedas na atualidade apresenta-se
com uma grande relevância tanto epidemiológica, quanto social e econômica, sofrer uma queda é
considerado um risco sério e grave, podendo gerar complicações, como a hipoatividade, isolamento
social, depressão, institucionalização, redução da qualidade de vida, perda de confiança,
dependência para realizar suas atividades do cotidiano e até a morte deste indivíduo. Segundo
pesquisas, o risco de quedas torna-se maior a partir de década de vida que o mesmo se encontre,
principalmente após os 65 anos. Quando não se encontra uma causa específica para caracterizar as
quedas, o principal papel é identificar fatores de risco que pode auxiliar na prevenção daqueles com
maior probabilidade de cair, pois muitos destes fatores podem ser modificáveis e apontam a
necessidade de intervenções específicas, para isso uma avaliação da capacidade funcional do idoso
é considerada como um enorme preditor quanto a sua independência para que assim, o
fisioterapeuta possa lançar mão de atividades preventivas ou mesmo intervenções terapêuticas com
o intuito de minimizar os fatores do envelhecimento que culmine em perda das habilidades da
pessoa idosa manter tanto suas atividades físicas, mentais quanto as de vida diária. A fisioterapia
diante do processo de envelhecimento e a partir das várias formas de abordagens terapêuticas
utilizadas tem melhorando o impacto que os sintomas ocasionam na vida da pessoa idosa
contribuindo com a sua capacidade funcional e manutenção da qualidade de vida. O fisioterapeuta
tem uma abordagem particular para cada indivíduo podendo o mesmo apresentar um grau de
liberdade que ira garantir a realização de suas atividades de vida diárias e o acompanhamento
fisioterapêutico especializado é indispensável. Um dos instrumentos utilizados para a avaliação do
risco de quedas é o teste Timed Ge tup Go (TUG), desenvolvido a partir de um grupo de idosos com
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doenças mental e física específica ou queixa de desequilíbrio, e de quedas. É uma forma rápida e
prática de avaliação, tem por objetivo a avaliação de forma real quanto à mobilidade e o equilíbrio
destes indivíduos, pois o teste oferece um desafio que é criar um risco de queda propiciado pelo
levantar, caminhar e girar o corpo ao sentar-se, movimentos requeridos para que o avaliado realize
o teste a partir do comando verbal do terapeuta. A propensão a quedas será avaliada através do
tempo gasto para realizar o teste, sendo assim, menos de 10 segundos: corresponde ao baixo risco
de quedas; 10 a 20 segundos: médio risco de quedas; acima de 20 segundos: alto risco de quedas. A
prática de atividade física na terceira idade é considerada como um fator associado à redução da
ocorrência de quedas, pois mantém a flexibilidade das articulações, força equilíbrio e coordenação.
Os exercícios de relaxamento e alongamento são importantes visto que a pessoa idosa tem o
aumento da rigidez muscular e articular mantendo-o assim mais ativo, flexível e em boa forma.
Alguns dos programas de reabilitação propostos à pessoa idosa devem trabalhar exercícios que com
o foco na força muscular, equilíbrio flexibilidade e a resistência cardiorrespiratória proporcionando
bem estar físico, psicológico e social deste idoso independente, pois haverá melhora quanto a sua
capacidade funcional através da prevenção minimização de uma possível incapacidade, mantendo,
como um todo a qualidade de vida mesmo com o processo de envelhecimento, minimizando a
ocorrência de internações hospitalares, e ou institucionalizações e a prevenção de doenças crônicodegenerativas alistadas neste processo. Em relação a qualidade de vida, tem-se investido no
desenvolvimento de programas sociais e de saúde voltados para a preservação da independência e
da autonomia da pessoa idosa sendo as metas fundamentais não só do governo, mas de toda a
sociedade, vale destacar o Programa de Saúde da Família, o qual e desenvolvido nas Unidades de
Saúde da Família, um método eficiente com o objetivo de alcançar medidas específicas de
promoção e de prevenção da saúde, cuidando dos idosos que vivem na comunidade proporcionando
um envelhecimento ativo. Objetivo: Analisar o risco de quedas em grupo de idosos ativos que
frequentam o centro de convivência da pessoa idosa. Metodologia: A coleta de dados aconteceu no
mês de agosto de 2014 no Centro de Convivência da Pessoa Idosa no Bairro Castelo Branco no
Município de João Pessoa através de uma avaliação específica a partir de um instrumento préelaborado pela docente responsável juntamente com os discentes do curso de Fisioterapia do
Estágio Supervisionado II, a amostra foi composta por 27 idosos ambos os sexos. Resultados: Dos
27 idosos avaliados, corresponderam os seguintes dados sociodemográficos: 23 (85,1%) do sexo
feminino corroborando com a atualidade e o número crescente deste sexo, e 4 (14,8%) masculino,
teve como média de idade 68,59 anos. Quanto à faixa etária, a maioria dos idosos apresentou entre
60 e 70 anos equivalente a 74,07%, seguidos por 72 anos ou mais com 25,9%. No que tange ao
estado civil, percebeu-se que 40,7% eram viúvos, 55,5% declararam casados e 3,7% solteiro. No
item ocupação, percebeu-se que a maior frequência foi para: do lar 37%, aposentado 37%,
costureira 7,4%, 18,5% respectivamente correspondiam vigilante, mecânico, pensionista,
recepcionista e autônomo. Quanto ao grau de escolaridade, observou-se que 62,9% estudaram até o
ensino fundamental, 25,9% ensino médio, 7,4% superior, 3,7% analfabeto. Em relação aos dados
clínicos dos avaliados a maior prevalência foi para Hipertensão Arterial Sistêmica (44,4%) seguida
por doenças osteomioarticulares como osteoporose, artrite, artrose, gonartrose, hérnia de disco
(44,5%) além de labirintite (3,7%), Acidente Vascular Encefálico (3,7%) (AVE), neuropatia
diabética (3,7%). Tais dados corroboraram com a literatura, pois estes achados afirmam que o
processo de envelhecimento e a presença destas morbidades dificultam tanto um alinhamento
corporal normal quanto a manutenção de uma marcha adequada e segura aumentando assim o risco
de quedas. Estudos apontam que o uso de medicamentos como o uso de algumas drogas, entre elas
estão os antidepressivos, antiinflamatórios não hormonais, sedativos/hipnóticos, vasodilatadores,
diuréticos, anti-hipertensivos, analgésicos, digitálicos e medicação tópica ocular, pode diminuir as
funções motoras, causar fraqueza muscular, fadiga, vertigem ou hipotensão postural e a interação
destes medicamentos pode piorar os sintomas visto a características polifármacos desses idosos.
Antes do início do teste o participante recebeu informações sobre a execução do mesmo e a partir
da voz de comando do examinador, foi iniciado a prova. A partir da avaliação do Timed Get up Go
(TUG), observou-se que 13 avaliados apresentaram até 10s (48,14%), o que equivale a baixo risco
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de quedas, 13 avaliados apresentaram o TUG equivalente até 20s (48,14%) com risco moderado de
quedas é escore do TUG maior que 20s (3,7%) alto risco de quedas. As doenças crônicas
apresentadas por estes podem influenciar no desempenho dos mesmos, o maior escore apresentado
refere-se ao avaliado com doença osteomioarticular em uma fase branda dos sinais e sintomas
demostrando maior tempo gasto para se locomover além da idade que não foi o caso do nosso
estudo. O escore moderado refere-se principalmente aos idosos que estão nessa passagem onde as
comorbidades estão se instalando e dificultando a sua capacidade funcional. Enquanto que pra o
menor escore os idosos apresentam uma melhor capacidade funcional em relação as patologias
apresentadas por este grupo. Como um teste de mobilidade física, a pontuação em tempo de teste
Timed Up and Go tem uma grande relação com equilíbrio, velocidade de marcha e capacidade
funcional, que estão relacionadas diretamente com a propensão de quedas, o tempo gasto para
realização do teste está diretamente associado ao nível de mobilidade funcional. Conclusão: A
importância de uma equipe multidisciplinar na prevenção do risco de quedas inclui o fisioterapeuta,
na perspectiva de que de o principal foco e a manutenção da capacidade funcional destes idosos seja
através da prática de atividade física com também a educação em saúde com as práticas preventivas
para minimizar o risco de quedas e garantir uma melhor qualidade de vida autonomia, e um
envelhecimento digno.
Descritores: Envelhecimento; Quedas; Fisioterapia.
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ANTIMICROBIANOS AMEAÇANDO SEGURANÇA DO PACIENTE: COLITE
PSEUDOMEMBRANOSA PÓS ANTIBIOTICOTERAPIA
Andressa Machado da Silva1
Claudia Mayara de Andrade1
Luane Cristine Tenório Correia1
Marcella Barros Alencar Correia 2
Raísa Camilo Silva1
Simone F. Furtado Trajano3

Introdução: Os medicamentos constituem ao mesmo tempo a maior das realizações e o maior dos
fracassos da modernidade (TOBAR Federico, 2004). O uso indiscriminado de antibióticos vem
acompanhado sempre de um risco tanto em função do produto, quanto da administração e condições
sobre o qual ele é consumido. Esta prática tornou-se comum em nosso meio e tem como principal
consequência a resistência bacteriana e algumas patologias inflamatórias associadas. A prevalência
das infecções e o consequente consumo de medicamentos para trata-las acarretam em muitos erros
de prescrições relacionadas a incerteza diagnóstica e ao desconhecimento farmacológico
comprometendo a segurança do paciente. A colite pseudomembranosa é uma doença inflamatória
caracterizada geralmente por diarreia, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, habitualmente
relacionada a antibioticoterapia prévia devido a colonização subsequente do Clostridium difficile
com consequente exposição a toxina e alteração da microflora colônica. A denominação
pseudomembranosa refere-se as placas exsudativas inflamatórias que não formam precisamente
membranas, pois não são de fato constituídas por epitélio mucoso. A bactéria habita normalmente a
flora intestinal e pode estar presente nas fezes de pacientes sintomáticos ou assintomáticos. O
contágio é essencialmente fecal-oral, ocorrendo principalmente em ambiente hospitalar, por isso
pacientes em tempo prolongado de internação tornam-se propensos candidatos a infecção. Os
pacientes sintomáticos frequentemente alegam somente diarreia e dor abdominal leve, enquanto
outros apresentam diarreia volumosa, dor abdominal grave, leucocitose e febre. Complicações são
infrequentes, porém é possível desenvolver enteropatia com perda proteica e perfuração colônica.
Esporadicamente pode ocorrer quadro de colite em ausência de diarreia com presença de megacolón
tóxico ou síndrome do abdome agudo. Os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento
da doença são: uso prévio de antimicrobianos, idade avançada, exposição a companheiros de quarto
portador, presença de comorbidades, uso de sonda nasogástrica, medicação antiácida ou laxante e
pessoas com baixos títulos de anticorpos antitoxina, principalmente antitoxina A. Praticamente
todos os antibióticos utilizados podem levar ao desencadeamento da colite pseudomembranosa,
sendo os maiores causadores: clindamicina, penicilina e algumas cefalosporinas, antibióticos de
largo espectro. Deste modo torna-se essencial o uso rigoroso de antimicrobianos. A relevância desse
relato decorre das peculiaridades do caso, em que apesar de casos de colite pseudomembranosa em
pacientes jovens serem escassos, principalmente em grávidas (já que o uso de antibióticos nesse
grupo é bastante limitado – e o grupo das penicilinas é um dos mais utilizados de forma segura
durante o primeiro trimestre de gestação), a paciente desenvolveu essa patologia. Caso o médico
limite-se apenas ao quadro clinico típico, terá retardo no diagnóstico que comprometerá o
prognóstico, dessa forma, esse relato amplia o olhar do profissional, diante de um caso atípico que
em muito acrescenta aos saberes médicos e estudantes da área da saúde. O trabalho tem como
objetivo expor o caso peculiar de uma gestante de 22 anos que após uso de antibiótico desenvolveu
colite pseudomembranosa, e informar sobre os principais aspectos clínicos e terapêuticos da doença.
1-
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Além disso, tem o intuito de salientar a rigorosidade e cuidado que se deve ter no uso de
antimicrobianos, pois estes podem acarretar complicações como a Colite pseudomembranosa.
Ressalva-se também a necessidade de uma relação médico-paciente bem estabelecida, com
predomínio de resiliência e confiança na adoção de quaisquer medidas. Metodologia: Análise e
discussão de Relato de Caso de uma gestante jovem que após antibioticoterapia desenvolveu colite
pseudomembranosa. Nossa orientadora Simone F. Furtado Trajano (médica gastroenterologista)
disponibilizou os dados obtidos nas consultas e exames laboratoriais, através da autorização prévia
da paciente, a qual assinou conscientemente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Referenciou-se em bases bibliográficas confiáveis como DYNAMED, PUBMED e SCIELO,
publicados recentemente e que atendiam ao tema. Relato de caso: Paciente do sexo feminino,
C.M.S.M.C., 22 anos, 12 semanas de gestação, portadora da Síndrome de Sjögren, branca, casada,
natural e procedente de João Pessoa-PB compareceu a consulta gastrenterologica referindo diarreia
há 9 dias com vários episódios diários acompanhados de muco, cólica, tenesmo, febre e calafrios.
Relata que duas semanas antes fez uso de amoxacilina para tratamento de amigdalite e após 5 dias
do início da terapia desencadeou diarreia que se estendeu. Ao exame físico apresentou-se orientada
em tempo e espaço, desidratada +/4+, descorada +/4+, sem edemas, anictérica, abdômen plano,
flácido, doloroso em fossa ilíaca e flanco esquerdo, sem visceromegalias e ruídos hidroaéreos (+).
Foi orientado terapia de reidratação oral, dieta isenta de derivados do leite, fibras e gorduras e
probióticos. Os achados laboratoriais mostraram pesquisa de leucócitos fecais com 32/campo
(Normalmente ausentes), velocidade de hemossedimentação igual a 43mm/h (Valor de referência
<20mm/h), hemoglobina de 10.7g/dl (VR= 12-16g/L) e leucócitos de 14.600/mm³ (VR
<11.000/mm³), sendo a contagem de segmentados igual a 76% (VR= 40-70%) e linfócitos igual a
25% (VR= 18-48%). Após retomar as atividades diárias houve persistência dos sintomas e piora do
quadro clínico de diarreia e desidratação, assim a paciente retornou ao serviço a procura
atendimento clínico e foi internada. Foram realizados os procedimentos básicos como hidratação
intravenosa com soro fisiológico, antiemético, antiespasmódico. Como não se dispunha de cultura
ou pesquisa de toxina, optou-se pela realização de retossigmoidoscopia flexível, na qual observou-se
mucosa congesta com ulcerações e placas branco amareladas aderidas. Foi colhido material para
análise histopatológica. O resultado do exame anatomopatológico apresentou infiltrado
inflamatório, edema estromal, atipias epiteliais reacionais, sem alterações na morfologia glandular,
típico de colite aguda ulcerada com aspecto pseudomembranoso, sugerindo colite
pseudomembranosa. Devido a indisponibilidade de vancomicina oral no momento, optou-se de
comum acordo com obstetra em iniciar terapia com metronidazol 500mg via oral 8/8h por 14 dias.
Após o tempo estimado de tratamento e melhora do quadro clínico, foram realizados exames de
controle como a retossigmoidoscopia com anatomopatológico que apresentou aspecto normal.
Assim, a paciente levou sua gestação a termo e bebê nasceu saudável, porém apresentando alergia
ao leite. Considerações Finais: O intestino normal possui bactérias anaeróbias, e algumas destas,
presentes no cólon, interagem com as células do hospedeiro e são responsáveis pela integridade da
mucosa, manutenção da imunidade, disputa por absorção de nutrientes, evitando assim a
colonização pelo C. difficile. Fatores como antibioticoterapia prévia, hábitos alimentares, grau de
virulência do organismo, condições físicas e psicológicas, higiene precária, uso de antiácidos,
inibidores da bomba de sódio e potássio e idade do hospedeiro podem causar um desequilíbrio da
microflora intestinal, deixando o indivíduo mais propenso a colonização do microorganismo, pois
uma flora intestinal saudável funciona como uma barreira de defesa contra agentes causadores de
doenças. Depois de fixar habitat na flora intestinal, as bactérias começam a produção em série de
toxinas que podem ser de dois tipos: toxina A (enterotoxina) e toxina B (citotoxina), no entanto o
mecanismo de ação ainda não está bem elucidado, porém muitas publicações associam sua
participação na patogênese de doenças diarreicas relacionadas ao uso de antibióticos. Os
antibióticos são os principais agentes causadores da disbiose intestinal, tornando-se necessário que o
uso destes seja bastante criterioso na prática clínica. Alguns grupos de pessoas possuem imunidade
diminuída, entre eles as grávidas, pois nesse período ocorrem diversas alterações fisiológicas, que
levam a modificações imunoendócrinas com o objetivo de favorecer a imunossupressão e a
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tolerância aos antígenos paternos e fetais. A paciente relatada, além de grávida é portadora da
Síndrome de Sjögren que trata-se de uma doença sistêmica inflamatória crônica de provável
etiologia autoimune que atinge principalmente as glândulas salivares e lacrimais, porém pode afetar
também as glândulas sudoríparas, urogenitais, glândulas mucosas do trato respiratório,
gastrintestinais e pâncreas. Até o presente momento, não há relatos científicos que justifiquem a
associação dessa síndrome com o desenvolvimento de colites e sim com o aparecimento de outras
doenças de natureza autoimune como lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, e artrite
reumatóide. A mais importante forma de diagnóstico, é a cultura de tecido para citotoxina B, pois
esta está presente em aproximadamente 95% dos pacientes em estudo com pseudomembranas. É
bom ressaltar que não existe associação entre os títulos de citotoxina e a severidade da colite. Porém
como não foi possível a realização deste meio, o diagnóstico foi feito através da história clínica
associada a retossigmoidoscopia flexível na qual observou-se placas nodulares amareloesbranquiçadas, de 3 a 5 mm aproximadamente, mucosa inflamada, friável e hiperemiada com
presença de petéquias. As placas podem ser difusas ou localizadas e são formadas por fibrina, muco,
tecido necrótico e células inflamatórias e que podem ser facilmente destacadas o que ocasiona
exposição da mucosa. Como teste laboratorial, para detectar inflamação, é importante que seja
realizado o teste de leucócitos fecais em todos os pacientes suspeitos de Colite pseudomembranosa
embora apenas 50% dos pacientes com CPM apresentem leucócitos fecais positivos. Os achados
laboratoriais da paciente são indicadores de inflamação, como a leucocitose (leucócitos= 14.600) e a
presença de leucócitos fecais com 32/campo.Uma vez que o diagnóstico for estabelecido o
tratamento deve ser iniciado contra o C.difficile. O primeiro passo fundamental no tratamento é
identificar e eliminar o agente agressor (mais comumente um antibiótico) tão rapidamente quanto
possível. Posteriormente medidas, como a fluidoterapia e correção de eletrólitos devem ser iniciadas
associadas à terapia antimicrobiana. A Sociedade de Doenças Infecciosas da América recomenda
metronidazol (administração oral de 500 mg duas vezes por dia durante 10-14 d) como a primeira
linha terapia podendo também ser utilizado em casos graves: Vancomicina (administração oral de
125 mg 4 vezes ao dia por 10-14 d). Na paciente em questão, por estar gestante, a terapia foi
combinada com o obstetra, observando dessa maneira os riscos e benefícios do uso do metronidazol
e iniciada imediatamente após o diagnóstico assim como é indicado. É muito importante esse
vínculo entre o obstetra e o gastroenterologista por se tratar de uma paciente que requer mais
atenção e dessa maneira a decisão a ser tomada para o tratamento engloba todo seu estado. No caso
descrito, acredita-se que o fator desencadeante da diarréia tenha sido a utilização de amoxacilina
que agrediu e desestabilizou a microflora, proporcionando a instalação do C. difficile. O
aparecimento dos sintomas como cólica, tenesmo e calafrios após 5 dias do uso do antimicrobiano
sugere colite pseudomembranosa. Além desses sintomas, outros pacientes relatam o surgimento de
náuseas, vômitos, febre alta, evacuações com sangue, hipotensão, desidratação, podendo levar ao
choque. O tratamento e as drogas utilizadas neste envolve uma série de fatores complexos,
multidisciplinaridade e o próprio paciente, constituindo-se de diversas etapas, as quais possuem uma
série de decisões e ações inter-relacionadas. Essas decisões são de extrema importância para a
manutenção da segurança do paciente, aplicando-se iniciativas para evitar, prevenir e reduzir
resultados adversos ocorridos a partir da terapêutica. Dessa forma, a segurança do paciente é o
ponto o principal no tratamento, ressalvando-se sempre a necessidade de uma relação médicopaciente bem estabelecida, em que a confiança e resiliência predominem na adoção de quaisquer
medidas. Portanto, diante da complexidade inerente ao processo de administrar medicamentos,
deve-se ter um olhar mais atento às escolhas e às consequências, não prescrevendo
inadequadamente, nem indiscriminadamente (sem violar os preceitos da imprudência, imperícia e
negligência), e conscientizando sempre os paciente dos grandes riscos decorrentes da
automedicação. Diante da prescrição adequada, deve-se informar ao paciente com cautela sobre a
posologia, administração, efeitos colaterais e sinais de alarme de complicações, orientando que na
presença desses sinais o paciente deve buscar ajuda qualificada. Deve-se manter o contado médicopaciente para que dúvidas sejam sanadas e haja uma troca de saberes. Portanto, através de elementos
teórico-práticos, enfatiza-se a importância de se realizar o uso discriminado e cauteloso de
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antibióticos, que podem constituir ameaça à saúde do paciente, assim como, discute-se sobre a
associação de antimicrobianos com colite pseudomembranosa, focalizando a segurança do paciente
no que concerne à terapêutica medicamentosa, bem como os desafios a serem enfrentados.
Descritores: Segurança do Paciente; Colite pseudomembranosa; Antibioticoterapia.
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ASSOCIAÇÃO DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL
E MICROCORRENTES EM LINFEDEMA
Silas Roberto Guimarães da Penha1
Hewellyn Pinheiro Fraga2
Nygia Kallyne Gomes Silva3
Tassiane Noeme Cardoso Barbosa4
Sabrina Gonçalves da Silva 5
Haydêe Cassé da Silva6

O linfedema é uma doença crônica de difícil manejo e controle onde há a formação de edema causado
pela falha do sistema linfático em remover líquidos e substancias que por ele normalmente são drenadas,
ou seja, quando há um desequilíbrio entre a formação e a absorção da linfa pelo sistema linfático.
Mundialmente estatísticas revelam que 15% da população apresentam distúrbios linfáticos decorrente
da presença de insuficiência venosa crônica. Dentre as causas possíveis de linfedema pode-se destacar
o espasmo ou paralisia dos linfagions, aumento da permeabilidade dos vasos linfáticos,
insuficiência das válvulas linfáticas, alterações físicas dos canais pré-linfáticos, lesões nos filamentos de
fixação, traumatismos ou excisões cirúrgicas, tumores ou vestuário muito apertado. A abordagem
terapeutica sugerida pela Sociedade Internacional de Linfologia para o linfedema é denominada de
Terapia Física Complexa, composta por drenagem linfática manual estratégica, cuidados com a pele,
enfaixamento compressivo inelástico ou contensão elástica, pressoterapia, cinesioterapia e autodrenagem. A
terapia por microcorrentes elétricas pode ser vista como um catalisador útil na iniciação e perpetuação
das numerosas reações elétricas e químicas que ocorrem no processo de cura. Após uma lesão no tecido
do corpo e um rompimento da atividade elétrica normal, a terapia por microcorrentes pode produzir
sinais elétricos semelhantes aos que acontecem no corpo humano, pois foram projetados para, em
nível celular, imitar e ampliar os sinais bioelétricos. Quando o sistema linfático recebe a ação da
microcorrentes de aumentar a absorção do liquido intersticial pode resultar na diminuição de edemas.
Esta ação pode ser potencializada com os efeitos da drenagem linfática manual de carrear o excesso de
líquidos do interstício para o sistema de retorno venoso. A drenagem linfática manual age ativando a
circulação linfática, o que propicia a redução do linfedema e a regeneração do sistema linfático, mantendo
as pressões tissulares e hidrostáticas equilibradas. As pressões externas devem ultrapassar as internas de
forma a influenciar na estimulação e renovação das células de defesa, no aumento da velocidade de filtração
da linfa, na filtração e absorção da linfa pelos capilares sanguíneos, no aumento de ate 5 vezes mais do
debito linfático, no aumento tônico da musculatura lisa dos vasos que resultará num aumento da
pressão intravascular, e consequentemente o aumento da quantidade de liquido transportado. Com a
terapia por microcorrentes há o aumento da mobilização de proteínas para o sistema linfático e a pressão
osmótica dos canais linfáticos é aumentada, absorvendo o fluido do espaço intersticial. Partindo
destes pressupostos destaca-se a relevância deste estudo, pois a terapia por microcorrentes pode ser uma
aliada à abordagem terapêutica preconizada pela Sociedade Internacional de Linfologia, potencializando a
ação da drenagem linfática manual e consequentemente acelerando o processo de cura do linfedema.
Por isso, objetivou-se analisar a perimetria em linfedema após aplicação associada da drenagem linfática
manual com microcorrentes, observando o período da lesão e o tempo de tratamento diante da resposta
terapeutica. Metodologia: O estudo foi do tipo observacional de campo com abordagem quantitativa
para análise dos dados. A amostra foi composta por seis mulheres participantes dos atendimentos
na clinica escola de fisioterapia durante as atividades da disciplina prática em fisioterapia
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dermatofuncional, selecionadas a partir dos seguintes critérios de inclusão: maior de 18 anos, presença
de linfedema em membro inferior, mínimo de quatro atendimentos com protocolo de drenagem
linfática associada a microcorrentes, voluntariedade de participação na pesquisa. O instrumento utilizado
para coleta dos dados foi elaborado com as variáveis: idade; classificação, grau e perimetria da região
acometida, sendo aplicado antes e depois da proposta terapêutica. Para a perimetria marcou-se como
referência o ponto inicial acima do maléolo lateral ascendendo a cada 10 cm. Os participantes receberam
protocolo terapêutico em um encontro semanal por 50 minutos no primeiro semestre de 2014. A
análise dos dados quantitativos foi realizada através de estatística descritiva, considerando média e
percentual do software Microsoft Office Excel®. Análise e discussão dos resultados: Preponderou
uma amostra composta por mulheres maiores de 60 anos (67%), com linfedema bilateral de membros
inferiores em 83%. O linfedema secundário representou 67% e a fase III de evolução clinica em 50%
das participantes. A quantidade média de atendimentos foi de 6 sessões no período estabelecido.
Quando comparada a perimetria inicial com a final das participantes, consideraram-se os valores da
diferença em cm encontrada a 10, 20, 30, 40 e 50 cm acima do maléolo lateral, nos dois membros,
resultando em diminuição média de 3,41cm (DP±5,98), 2,95 cm (DP±4,38), 2,04 cm (DP±3,8), 3,5 cm
(DP±5,64) e 3,91 cm (DP±4,86), respectivamente. A terapia por microcorrentes proporcionou que as
proteínas carregadas pela bioeletricidade tecidual foram postas em movimento, migrando-as para o interior
dos tubos linfáticos de forma mais acelerada pelo auxilio da drenagem linfática manual, e,
consequentemente houve a redução do edema. Conclusão: Houve diminuição na perimetria dos
membros inferiores de indivíduos com linfedema a partir da utilização associada da drenagem linfática
manual e terapia por microcorrentes das participantes deste estudo.
Descritores: Fisioterapia. Sistema linfático. Modalidades de fisioterapia.
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ASPECTOS RELACIONADOS À OCORRÊNCIA
DO CANCER DE MAMA FEMININO E MASCULINO
Lourdes Gabrielle Lima Beltrão1
Klênia Félix de Oliveira Bezerra2

Introdução: O câncer de mama é a neoplasia maligna mais incidente no sexo feminino, excluindo o
câncer de pele não melanoma e representa a segunda principal causa de morte por câncer em
mulheres nos Estados Unidos da América (EUA) (JEMAL et al, 2007). No gênero masculino é
considerada uma neoplasia rara, acometendo um homem para cada 1.000 mulheres (ARAÚJO et al,
2003). Representa menos de 1% de todos os casos de câncer em homens nos EUA e percentual de
0,1% de mortalidade no gênero. (EL-TAMER et al, 2004; RIESGO et al, 2009). Embora a
incidência do câncer de mama em países desenvolvidos seja maior, sua mortalidade é menor devido
à melhor eficiência tanto no rastreamento quanto no tratamento o que significa melhorias quanto a
segurança do paciente por possibilitar diagnóstico precoce. No Brasil, entretanto, observa-se
aumento tanto da incidência como da morbidade e mortalidade, uma vez que ainda existem
inúmeras barreiras que perduram desde o acesso às ações de detecção precoce até às dificuldades de
utilização dos recursos diagnósticos e dos tratamentos indicados. Essas condições repercutem de
forma negativa na sociedade, gerando importantes impactos individuais, sociais e políticos na vida
dos pacientes, sendo considerado um problema de Saúde Pública e um dos alvos primordiais da
Política Nacional de Atenção Oncológica. (PINHEIRO et al, 2013). Temos como propósito analisar
dados publicados na literatura relacionados ao tema visando o estabelecimento de aspectos em
comum assim como de diferenças quando na ocorrência do mesmo tipo de neoplasia em diferentes
gêneros evidenciando correlações individuais,sociais,políticas,emocionais,... em pacientes
acometidos e despertar o questionamento a cerca dos benefícios de uma possível criação de um
protocolo especifico para cada gênero. Metodologia: Foi realizada revisão sistemática através de
busca eletrônica usando combinações de palavras chaves em bases de dados como PubMed, Lilacs,
Scielo, Dynamed, e Medline. Foram selecionados artigos em português e inglês e espanhol, com
delimitação temporal de publicação nas últimas três décadas, visando identificar o avanço nas
descobertas, as divergências das condutas, as melhorias e incentivos inerentes a contribuição para
maior segurança do paciente. Análise e discussão dos resultados: As taxas de acometimento por
câncer de mama em mulheres aumentam rapidamente até a idade de 50 anos e em seguida,
continuam a aumentar em um ritmo mais lento para as mulheres mais velhas, sendo atribuída uma
distribuição bimodal, com um pico da doença de inicio precoce e um segundo pico, com uma idade
mais avançada no inicio. A distribuição bimodal por sua vez não é válida para o câncer de mama no
sexo masculino, pois há um único pico por volta dos 75 anos de idade (ANDERSON et al, 2004). É
importante salientar que em famílias onde além de câncer de mama habitual, existam também casos
de câncer de mama em membros do sexo masculino a porcentagem de mutações germinativas do
gene BRCA2 sobe para 76% (TAYLOR, 2001). Os principais sítios de metástases por câncer de
mama em ambos os gêneros são: ossos, pele, linfonodos, pulmões, pleura, fígado e cérebro (WOOD
et al, 2005). Do ponto de vista imunoistoquimico os receptores para estrógeno e progesterona estão
mais presentes nos homens que nas mulheres, com prevalência de 83% (ANTUNES et al, 2004). O
uso de tamoxifeno, um agente antiestrogênico, geralmente é recomendado para homens e mulheres.
Sabe-se que em mulheres tumores positivos para receptores estrogênicos o tratamento com
tamoxifeno eleva a sobrevida (LOVE et al, 1988). Homens com diagnóstico de câncer mama estão
em maior risco de um segundo tumor primário. (WERNBERG et al, 2009). Os homens com câncer
de mama devem ser considerados para o aconselhamento genético e testes, a fim de se obter uma
adequada história família. (KORDE et al, 2010). Estudos indicam que a incidência desse tumor em
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homens vem aumentando de 0,86 para 1,08 por 100.000 habitantes nos EUA (BURGA et al, 2006)
e a prevalência da patologia é maior em negros, com uma idade média ao diagnóstico de 59 a 64
anos (RIESGO et al, 2009; HENRIQUES, 2013). No Brasil, não se verificou redução nas taxas de
mortalidade por câncer de mama masculino nos últimos anos e a maior incidência foi encontrada
nos estados do sul do país, destacando-se o Rio Grande do Sul (SAVI, HAAS, 2008). Os fatores de
risco para o gênero feminino são idade, duração da atividade ovariana, hereditariedade, hábitos de
vida (tipo de alimentação, consumo de bebida alcoólica e de tabaco), medicamentos
(anticoncepcionais, repositores hormonais), localização geográfica, entre outros. Alterações
genéticas também estão relacionadas ao desenvolvimento de câncer de mama, a exemplo das
mutações nos genes BRCA1/BRCA2, responsáveis pelo reparo do material genético das células e
pela prevenção do surgimento de neoplasias (AMENDOLA, VIEIRA, 2005). Nos homens está
relacionada à história familiar de câncer de mama, especialmente com mutação do gene BRCA-2,
hérnia inguinal congênita, doenças testiculares, infertilidade, síndrome de Klinefelter, obesidade,
alcoolismo, envelhecimento (HENRIQUES et al, 2013; KOMEN et al, 2013). A Ginecomastia é
encontrada em 40% dos casos e cerca de 85% apresentam-se como massa subareolar indolor. A
maioria dos cânceres de mama masculinos é classificada como carcinoma do tipo ductal, sendo rara
a apresentação lobular. Apenas 10% dos casos são in situ e a grande maioria é do tipo invasor
(GIORDANO, BUZDAR, HORTOBAGYI, 2005). Há uma predisposição conferida geneticamente
através de mutações no BRCA-2, que estão associadas a um risco aumentado para câncer de mama
em homens, onde aqueles que herdam mutações germinativas do BRCA-2 possuem 6% de
probabilidade de apresentar câncer de mama ao longo da vida (LYNCH et al, 1997). Esses tumores
geralmente são diagnosticados em idade e estágios mais avançados quando em comparação com o
sexo feminino, que repercute de forma negativa no prognóstico. Este atraso no diagnostico ocorre
principalmente por baixa suspeita clínica, falta de divulgação e da não realização do autoexame da
mama em homens (FENTIMAN et al, 2006). Devido à raridade da doença e a relação
preconceituosa da neoplasia apenas à imagem feminina, evidencia-se a relevância da
conscientização da população sobre essa patologia e ao profissional de saúde em considerar este
diagnóstico possível aos pacientes cuja clínica seja indicativa,sem excluir o gênero masculino. O
diagnóstico de câncer de mama em mulheres jovens traz grandes desafios, pois essas geralmente
encontram-se na sua fase reprodutiva, constituindo família e iniciando sua carreira profissional. O
tratamento da doença nesse período da vida pode trazer efeitos negativos sobre a estética, fertilidade
e graves implicações psicológicas. Nos homens há ainda mais desafios, principalmente pela
associação social da patologia apenas as mulheres. (PINHEIRO et al, 2013).
Considerações finais: A literatura fornece bastantes dados sobre o tema,porém é carente em dados
que fortaleçam as evidencias cientificas para definição de protocolos e normas de condutas
individualizadas para a abordagem do câncer de mama masculino enquanto que para o gênero
feminino há diretrizes atualizadas e bem estabelecidas em consequência de sua maior ocorrência,
existência de mais dados e trabalhos sobre o tema. Não há protocolo distinto quanto ao tratamento
da neoplasia de mama em homens e mulheres, contudo devido às divergências entre a patologia e
prognóstico nos diferentes gêneros podemos nos questionar sobre os benefícios de uma possível
criação do mesmo.
Descritores: Câncer de mama homem; câncer de mama feminino; câncer familial.
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM PACIENTE PEDIATRICO
COM CONTRATURA PÓS-QUEIMADURA
Valéria dos Santos Silva1
Nilce Rodopiano da Silva2
Ernani Freitas Filho3
Maria da Conceição Barbosa dos Santos4

INTRODUÇÃO: A pele é um órgão de constantes alterações, com certo grau de
impermeabilidade, tem como função: defesa como elemento químico e físico (queratinização e
manto lipídico) e imunológico é ainda dotado de capacidade renovadora e de reparação, tendo
como principal função, a conservação da homeostasia (termorregulação, controle hemodinâmico, a
excreção de metabólicos). É um órgão de informação sensorial através dos elementos do sistema
nervoso que se encontram na derme, um pedaço de pele com aproximadamente 3 cm de diâmetro
contém: mais de 3 milhões de células, entre 100 e 340 glândulas sudoríparas, 50 terminações
nervosas e 90cm de vasos sanguíneos. Estima-se ainda que existam em torno de 50 receptores
por 100 mm² milímetros quadrados, num total de
640.000 receptores sensoriais. A lesão por queimaduras é considerada uma das mais devastadoras
agressões que podem acometer os seres humanos, sua importância decorre não apenas da grande
incidência, mas, sobretudo, de sua capacidade de produzir sequelas funcionais, estéticas e
psicológicas, e da alta taxa de mortalidade. As queimaduras estão entre as principais causas
externas de morte registradas no Brasil, perdendo apenas para outras causas violentas, que incluem
acidentes de transporte e homicídios. Dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras demonstram
que, no Brasil, ocorre um milhão de casos de queimaduras a cada ano, dos quais 200 mil são
atendidos em serviços de emergência e, desses, 40 mil demandam hospitalização. No Brasil, as
queimaduras têm se constituído em significativo problema de saúde, atingindo pessoas de todas as
idades e de ambos os gêneros. Diversos estudos epidemiológicos são unânimes em afirmar que a
maioria das vítimas de queimaduras tem sido as crianças (em média 80% dos casos), em termos
tanto nacionais como internacionais, ressaltando que, no Brasil, dados estatísticos sobre essas
lesões são ainda escassos. Existem diversos fatores etiológicos das queimaduras e estas podem ser
classificadas em quatro grupos principais: queimaduras térmicas, químicas, elétricas e por
radiação. Ainda em cada grupo, peculiaridades influem tanto no tratamento como no prognóstico,
as lesões térmicas podem ser por fogo, líquido ou vapor, lesões por contato com agentes químicos,
principalmente álcalis, requerem tratamento diferenciado, com irrigações contínuas, a fim de
impedir a penetração da substância na derme. A queimadura elétrica é, usualmente, mais séria do
que aparenta, pois a passagem da corrente provoca a destruição de tecidos mais profundos com
repercussões graves no equilíbrio ácido-básico, mioglobinúria e alterações renais. Queimaduras
por radiação são muito comuns no verão, por raios ultra- violeta, mas as que denotam maior
preocupação são aquelas por radiação nuclear. As queimaduras estão entre os principais tipos de
acidente infantil, sendo a quarta causa de morte, depois de trânsito, afogamento e quedas, e a
sétima em admissão hospitalar. Dados do National Burn Repository revelaram que, dentre as
queimaduras ocorridas entre 1995 e 2005, mais de 6 mil foram em crianças com menos de 2 anos
de idade, 2.987 em crianças entre 2 anos e 4 anos de idade, e mais de 3 mil naquelas com mais de 5
anos de idade. Além de graves sequelas, tais acidentes exigem vários dias de internação e
acompanhamento terapêutico após a alta hospitalar. A correta avaliação para a determinação do
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grau de queimadura (profundidade da lesão) e extensão de acometimento (área de superfície
corporal), embora não seja procedimento simples, tem sido muito importante na conduta
terapêutica do queimado e faz parte da maioria dos algoritmos das unidades de trauma
especializadas em pacientes queimados. Existem vários métodos para se calcular a área da
superfície corporal queimada. A regra dos nove é prática, no adulto, e muito utilizada no primeiro
atendimento em centro não-especializado. A regra dos onze é correspondente na criança.
Anatomicamente, considera-se como queimadura de 1º grau aquela que acomete tão somente a
epiderme, sem a ocorrência de flictenas, ainda que extensa, dificilmente irão desencadear-se
complicações sistêmicas, as lesões que atingem tanto a epiderme quanto a derme são consideradas
de 2º ou 3º graus, diferenciando-as a profundidade da lesão dérmica. Na queimadura de 2º grau, a
destruição dérmica não é total. O objetivo primário do tratamento específico das queimaduras de
2º grau baseia se em prevenir que não haja aprofundamento da lesão e acometimento de toda a
derme, principalmente impedindo a infecção por micro organismos. Muitas das queimaduras de 3º
grau podem comprometer outros tecidos mais profundos, como tecido subcutâneo, músculo e osso;
são graves e geralmente deixam lesões deformantes. Outros critérios, porém, podem também
determinar cuidados mais especializados: queimaduras na face, mão, períneo, além de lesões
inalatórias com queimaduras de vias aéreas. O tratamento do paciente queimado envolve uma
equipe multiprofissional, sendo que o tratamento fisioterapêutico atua também de forma
complementar às cirurgias, principalmente as enxertias e nas cicatrizes, todas as ações do
fisioterapeuta são muito amplas, apresentando condutas importantes em todas as fases, da
internação ao acompanhamento ambulatorial.O quelóide e a cicatriz hipertrófica (CHT) são
fenômenos cicatriciais dérmicos anômalos, caracterizados por superprodução de matriz
extracelular, diminuição de sua degradação e presença de fibroblastos dérmicos com altas taxas de
proliferação, e que pode causar deformidades físicas, dor, prurido, dificuldade de movimentação e
trauma psicológico. Os resultados esperados para reabilitação e tratamento de fisioterapia são
contingentes no prognóstico do paciente e no estado clínico corrente, portanto, é difícil relacionar
resultados esperados específicos devido a natureza variada de cada lesão de queimadura por
origem térmica. Sugere que alguns objetivos para intervenção da fisioterapia possa incluir: a
melhora da recuperação da pele e dos tecidos moles, a diminuição do risco de comprometimentos
secundários, obtenção da Amplitude de Movimento (ADM) completa restauração a nível de prélesão da resistência cardiorrespiratória, força boa e normal, deambulação independente, aumento
da função independente nas Atividades de Vida Diárias (AVDs), mínima formação de cicatrizes,
aumento da capacidade aeróbia e melhora do auto tratamento dos sintomas. METODOLOGIA:
Relato de experiência paciente uma criança de cinco anos de idade que após um incidente com
álcool, teve seu corpo lesionado com queimaduras de 2º e 3º graus em mais de 59%. Foi
encaminha para a Fundação Otacílio Gama anexo da Faculdade de Ciências Médicas da ParaíbaPB, local de funcionamento do Projeto de Lesões cutâneas onde pessoas com diversas etiologias de
lesões cutâneas são tratadas com a intervenção multiprofissional: Fisioterapia, Enfermagem,
Nutricionista e Dermatologista. Teve como instrumento para a coleta de dados ficha de avaliação
especifica para lesão cutânea. Ao chegar a instituição a criança apresentava uma significativa
contratura em flexão no MIE, com amplitude de movimento restrita em 160°; que comprometeu
sua função motora básica de bipedestação (apoio bipodal) e marcha. Foi realizado protocolo
específico: ultrassom 3,0MHz 0,5w/cm2 durante 6 minutos, cinesioterapia e mecanoterapia duas
vezes por semana no período de maio a dezembro de 2013, somando um total de 56
atendimentos. A cada 10 seções foram mensurados os graus de amplitude de movimento, bem
como, sua evolução, onde observamos uma resposta positiva ao protocolo, tanto para ganho de
amplitude de movimento, qualidade de marcha e a locomoção independe da paciente.ANÁLISES
DOS DADOS: No presente estudo observou-se o grau da lesão, a limitação dos movimentos
principalmente a deambulação. O ultrassom relatados classicamente na literatura e largamente
utilizados em pesquisas científicas são constituídos com frequência de 1 e/ou 3MHz. Sendo o de
1MHz utilizado na fisioterapia traumato-ortopédica e o de 3MHz na dermatofuncional de
tratamento de lesões ulcerativas na pele, tendões e ligamentos superficiais, essa frequência não é
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somente mais absorvida superficialmente como também e 3 vezes mais rápido que o de 1MHz, e
isso faz com que haja aquecimento tecidual mais rápido, pois ocorre imediatamente a
extensibilidade tecidual e diminuição da rigidez muscular favorecendo melhor amplitude de
movimento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Paciente vitimado por queimaduras deixa sequelas na
maioria das vezes irreversíveis necessitando de uma equipe multiprofissional, onde a fisioterapia
tem fundamental importância na reabilitação da função motora que melhora a qualidade de vida.
Contudo o estudo mostrar excelentes resultados obtidos pela fisioterapia, contribuindo com a
literatura.
Palavras chaves: queimadura; fisioterapia, eletroterapia.
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA ATENÇÃO A MULHER NO
CLIMATÉRIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: A população mundial vem envelhecendo de forma bastante acentuada, nos
últimos tempos e com isso gera uma maior preocupação acerca da qualidade de vida destes que
caminha para a senescência. Segundo IBGE (2010) há uma relação de 96,0 homens para 100
mulheres, observando-se com isso, um maior número demulheres caminhando na fase do climatério
que, por conseguinte, estão vivenciando transformações no seu corpo antes não vistas, crescendo
assim, a preocupação dos profissionais da saúde, acerca desta fase e a sua repercussão na qualidade
de vida dessas mulheres. O climatério é definido pela Organização Mundial da Saúde 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. A menopausa é um marco dessa fase,
correspondendo ao último ciclo menstrual, somente reconhecida depois de passados 12 meses da
sua ocorrência e acontece geralmente em torno dos 48 aos 50 anos de idade. Os ovários têm sua
produção estrogênica reduzida e insuficiente para garantir a reprodução e a manutenção das
características funcionais dos órgãos sexuais femininos. Com o declínio dos níveis de estrógenos,
podem ocorrer alterações físicas hormonais, metabólicas, somáticas, psíquicas e sociais, que se
manifestam ou não por sinais e sintomas que caracterizam a síndrome climatérica. Conforme
Perseguim et. al (2011), a taxa de hormônios cai de maneira bastante acentuada repercutindo na
mulher alterações em todo o organismo, seja ele nos estados psíquicos quanto físico, com isso
acarretaradiversos sintomas dos quais encontramos, as ondas de calor, a irritabilidade, ansiedade,
fadiga, dor muscular, cefaléia, depressão e alterações de humor. A mulher passa por uma
experiência existencial e profunda no âmbito das relações sociais, na vida conjugal, profissional e
espiritual, sofrendo influências do contexto sociocultural e, em especial, da família. Estudos sobre
mulheres no climatério demonstram que elas convivem com dúvidas, anseios e desejos de
superação dos problemas de saúde e socioeconômicos. É fundamental que haja, nessa fase da vida,
um acompanhamento sistemático visando à promoção da saúde, o diagnóstico precoce, o tratamento
imediato dos agravos e a prevenção de danos.Vale salientar que também encontramos na fase do
climatério e menopausa diversas doenças oportunistas, que requerem maior atenção dos
profissionais, pois além de toda sintomatologia encontrada, podemos ver associadas a esta fase,
patologias como a osteoporose, doenças cardiovasculares e incontinência urinaria. Segundo Santos
et. al (2012),as doenças crônicas degenerativas como a hipertensão arterial, diabetes de mellitus,
obesidade e as dislipidemias também podem ser encontradas devido ao grande processo de
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desordenação dos hormônios acompanhados com as alterações fisiológicas do envelhecimento e do
próprio organismo, gerados muitas vezes devido à má qualidade de vida. Várias ações voltadas à
saúde psíquica e orgânica das mulheres no climatério podem ser desenvolvidas, as atividades em
grupo com profissionais da área de psicologia, enfermagem, assistência social, medicina,
fisioterapia, educação física e outros, qualificados para esse trabalho, visam intervenções variadas
em relação ao processo de envelhecimento saudável contribuindo de forma bastante fidedigna para
melhora dos agravos dessa fase da vida da mulher. De acordo com Lorenzi et. al (2009), o objetivo
principal das ações dos profissionais de saúde é melhorar a qualidade de vida dessas mulheres
através de palestras com grupos previamente constituídos, e estimular a prática de atividades física,
monitorar as medidas terapêuticas com intuito de restaurar funções, prevenir possíveis
incapacidades e aliviar a dor, gerando bem estar, contribuindo assim para a melhora da qualidade de
vida das mesmas. A fisioterapia tem grande atuação frente às medidas que devem ser tomadas na
fase do climatério e menopausa, entre eles encontramos um problema que está gerando grande
repercussão na vida da mulher que enfrenta esta fase, que é a sexualidade, devido ao processo
anatômico, fisiopatológico e psicológico. A fisioterapia visa às orientações em conjunto com a
realização de exercícios com bastante enfoque para alivio dos sintomas e melhor repercussão da
sexualidade, como os alongamentos e fortalecimentos com intuito de flexibilizar e fortalecer os
músculos principalmente a musculatura do assoalho pélvico que nesta fase tende ao
enfraquecimento devido à diminuição dos hormônios sendo responsável pelas repercussões que
acometem as mulheres. METODOLOGIA: Este trabalho se propõe a descrever a experiência
acadêmica as atividades desensolvidas com o grupo de mulheres que estão vivenviando a fase do
climatério, realizadas na Unidade Saúde da Família Santa Clara localizada na Comunidade Santa
Clara no Bairro Castelo Branco III na cidade de João Pessoa- PB e os impactos obtidos pelo
mesmo. As atividades foram desenvolvidas nos dias 9, 16, 23 e 30 de Setembro e dia 7 de Outubro
de 2014. Foram abordados os seguintes temas: A anatomia do joelho, condromalácia patelar,
osteoartrose e uma das principais doenças oportunistas do climatério que é a osteoporose; a
sexualidade na fase do climatério e menopausa; doenças sexualmente transmissíveis como:
Candidíase, HPV e Hepatite, finalizando com o tema sobre memória, dando ênfase a doença de
Alzheimer. Todos os temas foram apresentados através de cartazes didáticos e por meio de
diálogos, o qual chamamos de rodas de conversa. O mesmo se configura por um espaço para troca
de experiências entre as participantes do grupo, através da socialização de suas vivências, dúvidas,
ansiedades e fragilidades, como também, a apresentação das suas potencialidades por meio de
experiências de vida enriquecedoras sobre o tema abordado. Por outro lado, os acadêmicos
juntamente com a professora, apresentavam a visão científica do assunto, procurando esclarecer as
perguntas e dúvidas frequentes das mulheres participantes deste grupo.Após a roda de conversa,
seguia-se com a realização de exercícios terapêuticos que eram executados de acordo com os temas
abordados naquele referido dia.O tratamento fisioterapêutico em grupo é através da cinesioterapia
motora e respiratória, os quais foram realizados da seguinte forma: Alongamento global; Exercícios
respiratórios; treino de equilíbrio, coordenação e propriocepção, dissociação de cinturas; exercícios
isométricos: concêntrico e excêntrico, exercícios de kegel, exercício de ponte, de fortalecimento
abdominal e finalizando com exercícios voltados parao relaxamento. No dia referente ao tema sobre
a memória, os exercícios foram todos focados na estimulação da memória, através de perguntas,
resolução de problemas matemáticos e estímulos áudios-visuais. Todos os estagiários eram
responsáveis pela programação das palestras, realização e orientação dos exercícios. Ao final de
cada diado grupo era pedido que as mulheres sugerissem temas que fossem relevantes a elas nesta
fase do climatério para serem abordados na semana seguinte no próximo encontro.IMPACTOS:A
fisioterapia em grupo proporcionou o encontro de diversas mulheres que vivenciam a mesma fase,
contribuindo assim para promoção da saúde através da informação, interação e troca de saberes,
tanto entre elas como também entre os estagiários, já que houve o favorecimentoda vivencia e o
conhecimento dos sintomas mais prevalentes neste grupo e o quanto se poderiam melhorar a
atenção da mulher climatérica enquanto profissionais da saúde. Outra ação importante foiatuar na
prevenção primária e/ou secundáriade patologias oportunistas desta fase da vida da mulher, além de
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promover a socialização entre todos. Foi percebida a participação de todas as mulheres, superando
medos, receios, vergonha durante todas as rodas de conversa, por meio dos relatos, experiências e
situações relacionadas ao tema.Haja vista, a perceptível necessidade de informações corretas, com
embasamento científico para a solução dos problemas que lhes eram peculiares. Além disso, a
realização da atividade física especifica e orientada, e incentivo a uma vida ativa, contribuiu no
consumo energético conduzindo a liberação de endorfina pelo sistema nervoso, auxiliando no
controle do peso corporal e trazendo bem estar e relaxamento, alcançando assim, o principal
objetivo do grupo que é auxiliar na melhoria da qualidade de vida da mulher na fase do climatério.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A atuação da fisioterapia na atenção primária através do tratamento
em grupo é de suma importância, pois a atenção básica busca trabalhar com atividades não só
dirigidas ao tratamento de doenças, mas voltadas para apromoção da saúde e prevenção de agravos,
com intuito de proporcionar uma melhora da qualidade de vida dos seus usuários, e no que diz
respeito à saúde da mulher em especifico, observamos que esta contribuição acontece de forma
bastante fidedigna, pois as orientações acerca dessa fase da vida da mulher e as atividades
específicas realizadas neste período as preparam para conviver da melhor maneira com essas
alterações climatéricas e suas doenças oportunistas, além deproporcioná-las no que diz respeito aos
exercícios,uma melhora no condicionamento físico, do bem estar, da diminuição dos sintomas,
favorecendo na melhora de sua qualidade de vida.
DESCRITORES: Fisioterapia; Climatério; Atenção Básica
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AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE DA MERENDA ESCOLAR EM UMA REDE
MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB
Mayra Maria Fernandes dos Santos*
Ailton Moura Correia Junior*
Kelly Cristina Muniz de Medeiros**
Marcela Almeida Véras***
Rozeli Henrique de Melo****

FALTANDO AS NOTAS

Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) visa suplementar a
alimentação do aluno, por meio da distribuição de refeições durante o intervalo das atividades
escolar melhorando suas condições nutricionais e sua capacidade de aprendizagem. Portanto, o
programa tem como objetivo atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua
permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem
e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares
saudáveis (FNDE, 2011). A alimentação equilibrada oferecida aos alunos juntamente com
orientações para a prática de bons hábitos de vida é de extrema importância. O aluno bemalimentado apresenta maior aproveitamento escolar, tem o equilíbrio necessário para seu crescimento e desenvolvimento e mantém as defesas imunológicas adequadas (CONRADO, 2007).
Ressalta-se que, as principais consequências da alimentação inadequada, no período escolar, podem
ser caracterizadas como alterações do aprendizado e da atenção, aumento do número de repetências,
carências nutricionais específicas ou decorrentes do excesso de alimentos (CONRADO, 2007).
Quanto aos hábitos alimentares saudáveis, um dos papeis importante é o das merendeiras, que são
as profissionais responsáveis diretamente na preparação e distribuição da alimentação escolar. No
entanto, o papel que desempenham na educação não se limita à preparação de alimentos e a
higienização de áreas físicas. A escola tem uma grande influência na vida das crianças, pois é o
lugar de grande importância, onde as crianças desenvolvem ações de promoção à saúde, e começam
o desenvolvimento de uma alimentação saudável. Portanto, o objetivo do presente estudo é avaliar a
aceitabilidade da merendar escolar e conhecer os hábitos alimentares dos alunos em uma escola do
município de João Pessoa. Cabe enfatizar também que a alimentação escolar deve ser planejada de
forma a contribuir para a prevenção de distúrbios nutricionais que possam trazer como
consequência o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (BRASIL, 2006).
Metodologia: Trata-se de um estudo de campo com abordagem qualitativa e descritiva, onde foi
realizado na Escola Municipal Senador Rui Carneiro, no bairro de Mandacaru em João Pessoa-PB.
O estudo foi realizado com estudantes de ambos os gêneros residentes na zona urbana, matriculados
em uma escola pública no município de João Pessoa. Participaram do estudo 41 alunos, sendo 15
crianças e 26 adolescentes. Foram excluídos os alunos que se negaram a participar e os que não
estavam presentes no dia da coleta. Foi aplicado um teste de aceitabilidade da merenda escolar
utilizando o modelo do tipo Escala Hedônica Facial de cinco pontos, o qual reflete expressões de
sentimentos referentes ao consumo de determinados alimentos/preparação oferecidas aos alunos
para que os mesmos relatassem as preferências e aversões (ANEXO 1). Utilizou-se para encontrar o
percentual de aceitação das preparações oferecidas na merenda escolar o somatório dos percentuais
obtidos nas respostas “adorei” e “gostei”, que posteriormente foram divididos por cinco, os quais
referem-se as cinco preparações oferecidas na merenda. O teste foi aplicado no período de outubro
de 2014. Para a caracterização dos dados coletados foram analisados numa estatística simples,
sendo os resultados demonstrados em forma de gráficos. Resultados e Discussão: Foi avaliado
cinco tipos de lanches, os quais estavam estabelecidos no cardápio no período de estudo. A
aceitabilidade do leite achocolatado com biscoito pelos alunos da escola municipal demostra que
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46% dos alunos adoraram a preparação, 44% gostaram, 5% não gostaram e 5% acharam indiferente,
2,5% detestaram. A canjiquinha também teve uma boa aceitação, mas foi um dos alimentos que
obteve uma média de aceitação recusada pelos alunos, o qual 34% dos alunos gostaram, 27%
adoraram, 17% não gostaram, 15% detestaram e 7% acharam indiferente. A maioria dos alunos não
aceitaram a canja, no qual 34% dos alunos adoraram, 24,5% gostaram, 14,5% não gostaram, 14,5%
detestaram, 12% acharam indiferente. A salada de frutas com biscoito e mel tem uma grande
aceitabilidade do alimento, 39% dos alunos adoraram, 27% gostaram, 14,5% não gostam, 12%
detestaram e 7,5% acharam indiferente. O segundo alimento com mais aceitabilidade foi a Farofa de
cuscuz onde 36,5% adoraram a preparação, 29,5% dos alunos gostaram, 19,5% não gostaram, 12%
detestaram e 2,5% acharam indiferente., os outros alimentos também teve uma boa aceitação, o que
obteve menos aceitação foi a canjiquinha. Considerações Finais: O estudo reconhece que é preciso
melhorar a elaboração de cardápios, a fim de adequá-los às necessidades nutricionais dos
beneficiários da alimentação escolar apesar dos lanches oferecidos pelo programa da alimentação
escolar aos alunos da rede municipal de ensino apresentar boa aceitação com um padrão sensorial
adequado, sendo a preparação que alcançou o melhor índice de aceitação foi o Leite Achocolatado
com Biscoito. Portanto, faz-se necessário prover estratégias para superar as barreiras encontradas
para a adoção de práticas alimentares adequadas na escola. A inclusão da família na intervenção
nutricional também é altamente recomendada, por ser considerada uma influência tanto positiva
como negativa para a adoção de uma alimentação saudável.
Descritores: Aceitabilidade da Merenda Escolar, alimentação adequada, hábitos de vida.
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AVALIAÇÃO DA DISFUNÇÃO ERÉTIL E QUALIDADE
DE VIDA NO TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR
Girleide Vieira Lima1
Henriqueta de Andrade Cavalcante2
Sting Ray Gouveia Moura3
Laura de Sousa Gomes Veloso4
José Artur de Paiva Veloso5

O traumatismo raquimedular (TRM) constitui um conjunto de alterações temporárias ou
permanentes, nas funções motora, sensitiva ou autonômica, causadas através de agentes físicos que
atingem a coluna vertebral e seus elementos. As lesões traumáticas eventualmente são causadas
por eventos catastróficos, com determinadas freqüências por acidentes com veículos, ferimentos
por armas de fogo, arma branca, quedas, mergulhos em águas rasas, e as não traumáticas que
acometem de forma insidiosa como tumores que comprime a medula, acidentes vasculares, hérnia
discal. Os mecanismos de lesões ocorrem geralmente envolvendo forças de flexão forçada e
extensão combinada podendo haver rotação, compressão, cisalhamento, ou separação de vértebras
que resultam em fratura vertebral, luxação, ou em combinação de ambos. As lesões podem se
apresentar de formas completas, quando ocorre uma secção total em determinada altura da medula,
não havendo nenhum movimento ou sensibilidade abaixo do nível da lesão, ou podem ser
incompleta, quando lesiona parcialmente à medula, podendo haver presença de sensibilidade e
resposta a estímulos abaixo do nível da lesão. Quando elas ocorrem em um nível mais baixo
ocasiona uma paraplegia, geralmente acometendo os níveis lombares e sacrais, estas tendem a ter
um melhor prognóstico dos resultados nas respostas motoras e sensitivas. E quando ocorre em um
nível mais alto leva a uma tetraplegia onde maior será a perda de movimentos e de sensibilidade,
obtendo pior prognóstico. A incidência do TRM predomina em adultos jovens do sexo masculino e
aumenta consideravelmente durante os meses de verão e nos fins de semana, mais freqüente com
idade entre 15 a 40 anos, e em relação ao sexo masculino e feminino a proporção é de 4:1
respectivamente. Estas lesões seja ela paraplégica ou tetraplégica irá causar alterações na
capacidade funcional, e na sexualidade dependendo do nível da lesão, que também costuma ser
consideravelmente abalada nos lesados medulares levando alterações que afetam sua qualidade de
vida. Nos homens o mecanismo de ereção peniana acontece devido a uma resposta de uma
excitação sexual, desencadeada por estímulos externos, pelas estimulações descendentes do
cérebro chamado de ereção psicogênica. Como também pode ser desencadeada por estímulos
periférica como contatos físicos diretos com o pênis e áreas adjacentes, denominada ereção
reflexa; esse tipo de ereção é involuntário, pode ocorrer sem qualquer estímulo sexual, sendo
comumente encontrado em paraplégicos e tetraplégicos espásticos. A ereção peniana acontece
como um fenômeno onde os fatores psicológicos e hormonais atuam de forma conjunta resultando
na resposta final do relaxamento da musculatura lisa do pênis. Esse conjunto atua de forma
complexa e simultânea do sistema nervoso central e periférico, no entanto as alterações motoras,
sensitivas e autônomas podem desencadear alterações no complexo mecanismo neuropsico- endócrino-vascular, e esses fatores podem dar lugar a uma disfunção sexual. A disfunção
erétil existente na maioria dos lesados medulares, tanto nas lesões do neurônio motor superior
e/ou neurônio motor inferior, é um problema altamente influenciador no impacto da sexualidade
desses indivíduos. Isso é agravado, muitas vezes, pela falta de conhecimento das formas
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estimuladoras e alternativas de se obter uma ereção peniana ou pela falta de cooperação do
parceiro sexual em adotar novas estratégias. Este âmbito pode acarretar sérios problemas para a
sexualidade do indivíduo, devendo-se levar em consideração o impacto emocional na sua autoestima, na sensibilidade, diminuindo assim o nível de satisfação e prazer que o mesmo exerce em
suas atividades, interferindo assim, em sua qualidade de vida. Baseado no referido acima o
tratamento fisioterapêutico para o TRM deve iniciar desde o ambiente hospitalar, durante o resgate
e transporte os pacientes, com objetivo de evitar lesões adicionais ou ampliações das lesões já
existentes. No tratamento do TRM tardio a fisioterapia atua para otimizar a capacidade de
reorganização cerebral, conjugando-se a recuperação espontânea com estímulos terapêuticos e do
ambiente sócio-familiar, com tarefas básicas de auto-cuidado e atividades instrumentais da vida
diária. Quanto em relação à disfunção sexual do individuo acometido pelo TRM a fisioterapia
também dispõe de uma gama de recursos para o processo de reabilitação dentre eles se enquadram
a utilização de correntes elétricas, formas mecânicas, aplicação de métodos como a cinesioterapia.
É importante salientar que o tratamento fisioterapêutico não cuida do TRM em si, e sim, das
prováveis seqüelas por ele provocadas, a fim de promover cura e/ou reabilitação das funções
alteradas devido a essa lesão. A partir do exposto acima sabe-se que o TRM causa impactos na
capacidade funcional e na atividade sexual do indivíduo e que a disfunção erétil é fator
preponderante para o transtorno psicológico do individuo traumatizado, logo faz-se necessária a
avaliação dessa disfunção e sua relação com a qualidade de vida a fim de proporcionar
conhecimento sobre essa temática, gerando subsídios para uma melhor atenção dos fisioterapeutas
na saúde sexual dos lesados medulares. O presente estudo visa avaliar a relação entre a disfunção
erétil e a qualidade de vida em portadores de traumatismo raquimedular, bem como relacionar o
grau de disfunção erétil com o nível de lesão; quantificar, de acordo com o relato dos pacientes, o
desejo, a freqüência e a satisfação sexuais, o orgasmo e qualidade da ereção peniana; e avaliar os
principais aspectos que compõe a qualidade de vida nesses indivíduos portadores de disfunção
erétil. O estudo apresenta caráter descritivo e exploratório, por meio de uma abordagem
quantitativa e qualitativa, a amostra dispôs de 10 participantes do gênero masculino com idade
entre 18 e 50 anos. Para critérios de inclusão os indivíduos tinham que apresentar vida sexual ativa
antes do evento traumático desencadeador da lesão medular. Os participantes da pesquisa foram
atendidos na Clínica-Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, no
projeto de extensão “A Integralidade em Condutas de Atenção a Pacientes Neurológicos” e no
Complexo de Responsabilidade Social Ciências Médicas e na Fundação de Apoio ao Portador de
Deficiência (FUNAD). Foram utilizados como instrumentos de avaliação o Índice Internacional de
Função Erétil (IIEF) para a avaliação da disfunção erétil que dispõem de cinco variações, sendo
Função Erétil (FE), Função Orgásmica (FO), Desejo Sexual (DS), Satisfação com Intercurso (SI)
e Satisfação Geral (SG) e o Medical Outcome Survey 36 Short Form Study (SF-36) para a
qualidade de vida, obtido em oito variações por escore, onde se avalia a Capacidade Funcional
(CF), Aspecto Físico (AF), Dor, Estado Geral de Saúde (EGS), Vitalidade (VIT), Aspectos Sociais
(AS), Aspecto Emocional (AE), Saúde Mental (SM). Entre os domínios do SF-36, o que obteve o
menor escore foi o da capacidade funcional, com média entre os 10 participantes da pesquisa de
12,7% e o de maior escore foi a saúde mental com média de 20,9% de todos os participantes da
pesquisa, indicando uma boa relação de qualidade de vida tomando como premissa o fato do seu
sentido está relacionado ao bem estar biopsicossocial. Seguiram na ordem respectivamente o AF
com média de 5,1%, DOR com 8,13% ; EGS com 18,72%; VIT 16,6%; AS 6,7%; AE 6,8%. No
IIEF foi detectado que 20% apresentavam DE grave, 20% DE moderada, 10% DE leve a
moderada; 10% na forma DE leve e 40% apresentou-se sem disfunção erétil. Isso se explica
através dos escores, indicando que inferiores a 17 é indicador diagnóstico de disfunção erétil,
enquanto os escores entre 26 e 30 enquadram o indivíduo na ausência de disfunção erétil. A
maioria dos participantes da pesquisa não apresentou disfunção sexual, mas é necessário incluir,
como os vieses de toda pesquisa que envolve a sexualidade, a inibição, constrangimento e negação
dos indivíduos lesados medulares em abordar temas de foro tão íntimo como este. Apesar deste
possível viés, 20% da amostra apresentou DE grave e 20% moderada, portanto a DE deve ser bem
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analisado e tratado com ênfase não somente na dimensão neurofisiológica, mas também não
esquecer da relação com a qualidade de vida e a questão biopsicossocial destes pacientes. Após a
avaliação de SF 36 e do IIEF foi analisado a comparação das variáveis – qualidade de vida e
função erétil - na amostra dos participantes. Os participantes que obtiveram maiores escores
adquiriram melhor desempenho quanto a capacidade erétil e qualidade de vida, enquanto os que
obtiveram menores escores foram indicativos de pior capacidade erétil e qualidade de vida. Neste
estudo percebe-se que 100% da amostra obtiveram resultados correlacionados, pois, à medida que
a função erétil apresentava escores mais baixos a qualidade de vida seguia a mesma tendência
associativa e vice-versa. Através do descrito no trabalho conclui se que ser portador de deficiência
nesta sociedade é viver em permanente conflito com a aceitação por si mesmo e pelo outro, visto
que também passa por diversas mudanças bruscas na vida, seja na sua vida profissional, social,
familiar, como também pode afetar nos aspectos sexuais, dependendo do nível da lesão. A questão
sexual é considerada um fator primordial para os homens, logo quando perdidas eles passam a
viver momentos de transtornos e vergonha pela impotência, demorando algum tempo ate se
adaptar ao novo estado físico, à imagem corporal, até mesmo a aprender a conviver com todos
estes problemas. Mas este tempo pode perdurar por anos, sendo essencial a orientação quanto ao
tratamento precoce ate mesmo para não levar a atrofia dos músculos inclusive do pênis. Com isso,
percebe-se que a disfunção erétil é fator importante na sexualidade e, consequentemente, na
qualidade de vida dos indivíduos portadores de TRM, fazendo- se necessário uma melhor atenção a
essa temática por parte dos profissionais de saúde.
Descritores: raumatismos da Medula Espinhal. Disfunção Erétil. Qualidade de Vida
REFERÊNCIAS
CAIROLI, Carlos Eurico Dornelles; WROCLAWSKI, Eric Roger; SCHAAL, Carlos Hermann; COUTINHO,
Francisco Ricardo Nogueira de Azeredo, ALEXANDRINO, Antonio Paulo; CHAVES, Otto Henrique Torres.
Segurança e eficácia da sildenafila em pacientes com disfunção erétil secundária à lesão espinhal. Einstein, v. 6, n. 1,
p. 68-75, 2008.
GREVE, Júlia Maria Andréa; CASALIS, Maria Eugenia Pebe; BARROS FILHO, Tarcísio E.P. Diagnóstico e
Tratamento da Lesão da Medula Espinhal. São Paulo: Roca, 2001.
HAYLTON, Suaid Jorge; NINA, Rocha Jeová; PEREIRA, Martins Antonio Carolos; COLOGNA, Adauto José;
SUADI, Carla; RIBEIRO, Ana Gabriela; SALZEDAS, Patricia. Abordagem pelo urologista da sexualidade no lesado
raquimedular. Acta Cirúrgica Brasileira, v. 17, n.3, p. 41-43, 2001.
KISNER, Carolyn; COLBY, Lynn A., Exercícios Terapêuticos: Fundamentos e Técnicas. São Paulo: Manole, 2005.
LIANZA, Sérgio. Medicina de reabilitação. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
LUNDY-EKMAN, Laurie. Neurociência: Fundamentos para a Reabilitação. São Paulo: Elsevier, 2008.
PEREIRA; Maria Eloá Moreira da Silva Martins; ARAÚJO, Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira de. Estratégias de
enfrentamento na reabilitação do traumatismo raquimedular. Arquivos de Neuropsiquiatria, v. 63, n. 2, p. 502-507,
2005
UTIDA, Cristiano; TRUZZI, José; CEDENHO, Agnaldo; SROUGI, Miguel. Male Infertility In Spinal Cord Trauma.
Official Journal of the Brazilian Society of Urology, v.31, n.4, p.375-383, jul/ago. 2005.

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 66

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA CRIOTERAPIA E DA ELETROESTIMULAÇÃO NO
CONTROLE DA ESPASTICIDADE
Danieli Cristini Barbosa dos Reis Dore1
Jomara Laeny Ferreira Vieira2
José Artur Paiva Veloso3
Scarlett Horrara de Araújo Regalado4
Suziane Orange Viana5
Thamyra Lúcia Machado Carnauba6

INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) consiste em uma disfunção neurológica
decorrente de uma anormalidade na circulação sanguínea cerebral, e uma grande variedade de
déficits neurológicos, capazes de afetar os componentes motor, sensitivo, mental, perceptivo e de
linguagem. Seu inicio pode se desencadear de forma insidiosa ou abrupta, sendo ocasionado por
uma isquemia ou hemorragia. Grande parte dessas incapacidades é decorrente do surgimento da
espasticidade, alteração no componente motor caracterizando-se por hipertonia e hiper-reflexia,
secundárias ao aumento da resposta do reflexo de estiramento muscular, sendo proporcional a
velocidade de alongamento das fibras musculares. As inabilidades decorrentes dos efeitos da
espasticidade afetam consideravelmente a capacidade funcional dos indivíduos acometidos por
esta alteração, provocando o desencadeamento de dor, limitação da amplitude de movimento
(ADM), aumento do consumo metabólico e prejuízos nas atividades de vida diária (AVD’s),
incluindo alimentação, locomoção, deambulação, mobilização e higienização, podendo ainda
ocasionar contraturas, rigidez, luxações e deformidades articulares. Diante das inúmeras limitações
desencadeadas pelas conseqüências da espasticidade, diversos tratamentos fisioterápicos são
sugeridos na tentativa de amenizar e controlar esses sintomas. Esses tratamentos inclui a aplicação
de algumas técnicas, entre elas estão: a imobilização, eletroestimulação, ortostatismo,
alongamento, crioterapia, dentre outras. Dentre as terapêuticas supracitadas, destacamos a
crioterapia, termo utilizado para descrever a aplicação do frio como modalidade terapêutica, com
variação entre 0º C a 18,3º C. A crioterapia é o resfriamento ou diminuição local da temperatura
dos tecidos com fins terapêuticos, capaz de promover o relaxamento da musculatura espástica e
conseqüentemente facilitar a execução da cinesioterapia. (KNIGHT, 2000). Assim como a
crioterapia, a eletroestimulação é uma das técnicas muito utilizadas no âmbito terapêutico, a fim de
controlar os efeitos da espasticidade. Trata-se de uma técnica onde utiliza-se uma corrente elétrica
para estimular e desencadear a contração da musculatura plégica ou parética, na tentativa de
promover movimentos funcionais. Sua ação ocorre devido a ativação dos potenciais de ação no
nervo motor, o que provoca a estimulação das unidades motoras. Seus efeitos incluem: o
fortalecimento da musculatura, facilitação do controle motor voluntário e redução do espasmo
muscular. (KESAR; BINDER-MACLEOD, 2006). A idéia de avaliar e identificar os benefícios
alcançados pela crioterapia e eletroestimulação surgiu inicialmente pelos resultados alcançados
mediantes a estudos publicados que mostrou benefícios na capacidade funcional e
conseqüentemente na qualidade de vida dos indivíduos, bem como, pela necessidade de sugerir um
recurso fisioterapêutico eficaz no controle da espasticidade, a fim de desencadear melhoras
funcionais na grande parcela da população acometida por essa alteração. Com isso, despertou-se o
1
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interesse em aplicar os recursos acima mencionados, através de um protocolo de tratamento
elaborado com base nos critérios recomendados pela literatura, justificando dessa forma a utilidade
no nosso trabalho. Devido ao impacto negativo que a espasticidade moderada e severa pode gerar
na capacidade funcional e, conseqüentemente, na qualidade de vida dos indivíduos acometidos por
AVE e, levando em consideração os efeitos fisiológicos proporcionados pela crioterapia e
eletroestimulação, faz-se necessário a avaliação dos resultados dos recursos acima mencionados no
controle da espasticidade a fim de gerar subsídios para aplicabilidade terapêutica. O presente
estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da crioterapia e da eletroestimulação no controle da
espasticidade em pacientes acometidos por AVE. METODOLOGIA: A amostra foi constituída
por oito pacientes com AVE de ambos os gêneros com faixa etária entre 45 e 65 anos,
selecionados na Clínica-Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Medicas da Paraíba,
durante o período de Outubro a Dezembro de 2011. Foram formados dois grupos de quatro
pacientes, sendo que um teve a amostra submetida à aplicação da crioterapia com aplicação de gelo
no músculo agonista espástico e o outro à eletroestimulação com a corrente elétrica FES no
músculo antagonista ao espástico. As intervenções em ambos os grupos tiveram uma freqüência
de duas vezes por semana, totalizando 10 atendimentos. Os critérios de inclusão para a composição
da amostra foram: ter sido acometidos por AVE há, no máximo, seis anos, apresentar espasticidade
de grau 1 a 3 na musculatura flexora do punho em algum dos dimídios. Como instrumentos de
avaliação foram utilizados a goniometria para avaliação da amplitude de movimento articular, a
Escala de Ashworth Modificada para avaliação do grau de espasticidade onde a mesma foi
realizada através do movimento passivo do membro espástico com variação de 3 a 5 repetições, e a
Escala de Desempenho Físico de Fugl-Meyer para avaliação da função motora, onde avaliou a
amplitude de movimento articular, dor, sensibilidade, comprometimento motor da extremidade
superior e inferior e o equilíbrio. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS: Em 100% da amostra de ambos os grupos foram encontrados redução imediata e
tardia do grau de espasticidade. Conforme os dados obtidos com a presente pesquisa, foi observado
na reavaliação, um leve aumento da amplitude de movimento para extensão do punho em ambos
os grupos estudados, o que justifica a eficácia da aplicabilidade terapêutica destes recursos,
crioterapia e eletroestimulação, no controle da espasticidade. Comparando os resultados obtidos no
grupo da crioterapia com o da eletroestimulação, a crioterapia mostrou-se superior,
proporcionando um ganho equivalente a cerca de 7,5° de amplitude de movimento articular,
enquanto o ganho do grupo eletroestimulação foi de 5°. Esses resultados corroboram com os
achados de uma pesquisa realizada por Cruz (2003), onde ela descreve que a diminuição da
espasticidade foi significativa, após a aplicação da crioterapia, pois a mensuração ativa da extensão
do punho realizada a partir do padrão flexor do paciente foi maior na medida final quando
comparada com a inicial. Os efeitos alcançados com aplicação da crioterapia na amostra estudada
são ratificados por meio de um estudo realizado por Knight (2000) onde foi observado que o efeito
do gelo sobre a temperatura muscular, assim como na espasticidade, perdurou por um tempo
maior. Observou-se ao longo de cada sessão, que os participantes do estudo obtiveram um
aumento médio da ADM de extensão de punho de 1,9° e 0,7° nos grupos crioterapia e
eletroestimulação, respectivamente, na aferição realizada imediatamente após aplicação dos
recursos supracitados. Prentice (2002), relata que 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 resultado de uma redução da velocidade de condução do nervo
motor e sensorial e uma diminuição das descargas dos aferentes dos receptores cutâneos. Houve
aumento da ADM (crioterapia – avaliação=52,5°; ±5,26; revaliação=60°; ±9,13; eletroestimulação
– avaliação=63,25°; ±4,72; reavaliação=68,25; ±3,95) e melhora na função motora (crioterapia avaliação=15; reavaliação=17; eletroestimulação - avaliação=22; reavaliação=25). Em relação ao
grau de espasticidade, os participantes do estudo apresentaram uma diminuição do tônus muscular
após a aplicação da crioterapia e da eletroestimulação, reduzindo assim a espasticidade. Baseandose na Escala de Ashworth Modificada, o grupo da crioterapia obteve melhores resultados, sendo
evidenciado durante a avaliação inicial e reavaliação final dos atendimentos. Para a fisioterapia, a
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eletroestimulação é um recurso importante para acelerar processos de recuperação, evidenciando
resultados positivos quanto ao restabelecimento da força. É indicado na redução da espasticidade,
retardo da atrofia muscular, manutenção ou ganho da amplitude articular, fortalecimento muscular
e reorganização do ato motor (STARKEY, 2001). Os dados obtidos condizem com os resultados
de uma pesquisa realizada utilizando-se a FES na musculatura dorsiflexora, que proporcionou uma
redução em 60% da amostra e manutenção em 40% dos graus de espasticidade nos flexores
plantares. (SILVA; SILVA, 2008). Lianza e Fonseca (2007) afirmam que a FES é responsável pela
diminuição da espasticidade por co-ativar os motoneurônios alfa e gama dos músculos fracos ou
paralisados, devido a lesão neuromuscular, estimulados eletricamente ao mesmo tempo em que
inibem reciprocamente os músculos antagonistas espásticos. Em seus trabalhos clínicos, os
resultados evidenciaram uma melhora da espasticidade com o uso dessa corrente. (SILVA;
SILVA, 2008). Os achados dos estudos supracitados, quanto ao controle da espasticidade, podem
ser justificados, então, pelos efeitos imediatos com uso da FES, que consistem em inibição
recíproca e relaxamento do músculo espástico e estimulação sensorial de vias aferentes. Durante o
término de cada atendimento, observou-se que os participantes da amostra obtiveram uma melhora
da espasticidade, com a utilização de ambos os recursos, sendo detectado resultados mais
significantes no grupo da crioterapia (grupo crioterapia – 0,85; grupo eletroestimulação – 0,3).
Dessa forma, consideramos a aplicação da crioterapia útil para redução do grau da espasticidade,
contribuindo para a melhoria da função motora e conseqüentemente na capacidade funcional de
pacientes acometidos pela espasticidade. A crioterapia e a eletroestimulação são duas ferramentas
disponíveis para auxiliar no bem estar do paciente. Embora as mais recentes pesquisas tenham sido
dirigidas para o uso do frio, é certo também que a eletroestimulação é um recurso terapêutico
utilizado para reduzir o espasmo muscular. (GIANNI, 2000; PRENTE, 2002). Assim, os efeitos da
redução da espasticidade muscular podem ser usados com fins terapêuticos para exercícios de
amplitude de movimento e para treinamento de habilidades, que é o principal objetivo, fazendo
com que o paciente tenha uma movimentação ativa proporcionando uma maior independência em
suas atividades de vida diária. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que a pesquisa
demonstrou que a crioterapia e a eletroestimulação são recursos eficazes para o controle da
espasticidade, tanto de forma imediata quanto tardia. Esses achados sugerem que o uso das
estratégias acima mencionadas de forma prévia pode facilitar o processo de reabilitação em
pacientes espasticos. Embora o grupo crioterapia tenha apresentado vantagens em relação ao grupo
eletroestimulação, as diferenças foram insignificantes, ratificando a importância da redução da
velocidade de condução nervosa no músculo agonista do padrão espástico causado pela aplicação
do gelo, bem como a influencia do processo de inervação recíproca ocasionado pelo uso da
eletroestimulação na musculatura antagonista do padrão espástico.
DESCRITORES: Espasticidade Muscular. Crioterapia. Terapia por Estimulação Elétrica

REFERÊNCIAS
AGNE, Jones E. Eletrotermoterapia: Teoria e Prática. Santa Maria: Orium, 2005.
BIASOLI, Maria Cristina. Tratamento Fisioterápico na Terceira Idade. Revista Brasileira de Medicina, v.64, p. 62-68,
nov. 2007.
BENVENUTI, F.; MECACCI, R.; FERRANDINO, L.; LANDINI, L.; BACCINI, M.;STANHOPE, S. J. The
Influence of Hemispherical Stroke Side on Spatially Oriented Posture. Gayt & Posture, v.11, n. 2. p.146, 2000.
BOBATH, Berta. Hemiplegia no Adulto: Avaliação e Tratamento. São Paulo: Manole,1990. BRECH, S. G. Lesão
Raquimedular: O uso da Piscina Terapêutica para Minimizar a Espasticidade.Fisioterapia Brasil, v.6, n.2, p.119-123,
mar./abr. 2005.

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 69
CAMARA, Fernanda Cosenza; LIMA, Gabriela Miguel; FANTINI, Grazieli; MACARI, Kelli; LUCATO JUNIOR,
Rui Vicente; HADAD, Paulo Jorge. Efeitos da Utilização da Crioterapia e do Calor Superficial na Espasticidade de
Pacientes com Lesão Medular. Revista Unorp, v.4, n. 12, p. 7-23, 2004.
CARVALHO, G. A.; CHIERICHETTI, H. S. L. Avaliação da Sensibilidade Cutânea Palmar nas Aplicações de
Crioterapia por Bolsa de Gelo e Bolsa de Gel. Revista Brasileira de Ciência & Movimento, v. 14, n 1, p. 23-30, 2006.
CRUZ, C. L.; GOTARDO, C. R.O.; JORGE, S. Influência da Crioterapia e do Calor Superficial na Espasticidade.
Revistas Unipar,v. 7, cap. 3, p. 253-257, 2003.
FELICE, Thais Duarte; ISHIZUKA, Rafaella Oliveira Ramos; AMARILHA, Jacques Denis. Eletroestimulação e
Crioterapia para Espasticidade em Pacientes Acometidos por Acidente Vascular Cerebral. Revista Neurociências, v.19,
n.1, p.77-84, 2011.
GIANNE, M. A. Tratamento da Espasticidade. Reabilitar, v. 7, p. 33-39, 2000.
KANDEL, Eric. R.; SCHWARTZ, James H.; JESSEL, Thomas M. Princípios de Neurociência. 4. ed. São Paulo:
Manole, 2003.
KESAR, T.; BINDER-MACLEOD, S. Effect of Frequency and Pulse Duration on Human Muscle Fatigue during
Repetitive Electrical Stimulation. Experimental Physiology, v. 91, n. 6, p. 967-976, 2006.
KNIGHT, Kenneth L. Crioterapia no Tratamento de Lesões Esportivas. São Paulo: Manole, 2000.
LIANZA, S.; PAVAN, K.; LOURENÇO, A. F.; FONSECA, A. P.;LEITAO, A.V.; MUSSE,
C. A. I. Diagnóstico e Tratamento da Espasticidade: Projeto Diretrizes da Associação Médica Brasileira e Conselho
Federal de Medicina. São Paulo: Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, 2001.
PRENTICE, W. E. Modalidades Terapêuticas em Medicina Esportiva. 4. ed. São Paulo: Manole, 2002.
SILVA, Fábio Henrique de Luna e; SILVA, Kyria Nadja Oliveira e. A Eletroestimulação Neuromuscular (NMES)
como Recurso Fisioterapêutico em Pacientes Espásticos Acometidos por Acidente Vascular Encefálico (AVE).
João Pessoa, 2008. 55f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Coordenação de Fisioterapia,
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba.
STARKEY, C. Recursos Terapêuticos em Fisioterapia. 2.ed. São Paulo: Manole, 2001.

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 70
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FALTANDO NOTAS

INTRODUÇÃO: Avaliar o desenvolvimento e o crescimento de uma criança é a forma de
conhecer e vigiar seu nível de saúde geral. O acompanhamento da evolução do crescimento da
criança é uma metodologia simples, e esta atitude, pode permitir uma intervenção precoce, em casos
de identificação de riscos nutricionais (ACCIOLY; SAUNDERS; LACERDA, 2005).A avaliação
do estado nutricional é um método utilizado para identificar o estado nutricional de indivíduos. O
Ministério da Saúde possui um instrumento valioso, conhecido como Vigilância Alimentar e
Nutricional – SISVAN que é um sistema de informação que realiza a avaliação do estado
nutricional das crianças por meio dos métodos antropométricos, permitindo auxiliar ações a serem
desenvolvidas de promoção da saúde, diagnosticando os riscos nutricionais(FAGUNDES,
2004).Para o crescimento e desenvolvimento normais de uma criança é fundamental ter uma dieta
equilibrada, sem grandes restrições alimentares, essa dieta deve ser combinada com exercícios
físicos diários, o objetivo é manter o peso adequado para a estatura, preservando o crescimento e o
desenvolvimento normais. Não devem ser feitas dietas restritivas, pois, os níveis de nutrientes:
Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais podem ficar reduzidos, levando a
prejuízos no desenvolvimento físico e mental podendo acarretar danos permanentes.Fazer a
avaliação do estado nutricional de crianças em idade escolar, e descobrir quais apresentam índices
de desnutrição, sobrepeso e obesidade, é fundamental na prevenção de doenças crônicas na
adolescência e na idade adulta. Essa avaliação possibilita à redução dos fatores de risco
relacionados na infância, adolescência e na vida adulta e poderá contribuir para melhoria na
qualidade de vida e na prevenção de doenças relacionadas à alimentação e à nutrição, como
desnutrição, anemia, obesidade, diabetes e hipertensão. O comportamento alimentar das crianças
éinfluenciado por fatores genéticos, sócias e ambientais, onde esses fatores poderão refletir de
forma positivamente ou negativamente, a mídia é um fator de influência, na maioria das vezes
negativa, pois as campanhas publicitárias têm induzido cada vez mais o publico infantil a se
alimentar de forma inadequada, onde essa alimentação inadequada reflete diretamente em seu
estado nutricional. O direito a alimentação saudável e adequada está previsto na Declaração
Universal dos Direitos Humanos e deve ser: Independente de etnia, raça, credo religioso e classes
econômicas, independem de qualquer fator. Uma alimentação e nutrição adequadas constituem os
elementos básicos para a promoção de saúde e qualidade de vida, evitando vários problemas que
podem acarretar danos ao longo de sua vida. Sendo assim esse trabalho tem como objetivo, avaliar
o estado nutricional de crianças menores de 10 anos de idade, matriculadas na escola estadual, e
apontar a prevalência de desnutrição e excesso de peso.METODOLOGIA:Trata-se de um estudo
de caso, pesquisa de campo quanto aos procedimentos de coleta, do tipo descritivo e transversal
quanto aos objetivos, com avaliação antropométrica, em que se pretende avaliar o estado nutricional
de escolares de uma rede estadual, do município de João Pessoa–PB.O estudo foi realizado em uma
escola da rede estadual localizada no bairro de Mandacaru VII, no município de João Pessoa, e
envolveram, crianças escolares menores de 10 anos, de ambos gêneros matriculados na escola.
Foram excluídas as que se negaram a participar do estudo, e as não compareceram no dia da coleta.
As medidas antropométricas foram feitas com o auxilio de uma balança portátil, com capacidade
para até 150 Kg e precisão de 100 g, colocada sobre superfície plana; as crianças foram pesadas
descalças, com roupas leves. Para a medição de estatura foi utilizada uma fita métrica comum
fixada verticalmente, com fita adesiva em parede lisa. As crianças foram posicionadas de pé e de
costas, sem sapatos e sem adereços nos cabelos, com os pés unidos, encostados na parede e auxilio
de um esquadro.Foi utilizando os parâmetros de desvio padrão derivados das curvas de crescimento
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populacional de referencia da OMS (2009); Avaliando o índice escore-z de E/I (Estatura:
comprimento ou altura para Idade); Avaliando o índice escore-z de IMC/I (IMC para
idade).RESULTADOS E DISCUSSÃO : a respeito do estado nutricional dos escolares de forma
geral, sem definição de gênero foram adequados ou eutróficos(66%), magreza 9%, e sobrepeso e
obesidade com 25%, resultados semelhante a Cardoso, Lopes e Taddei (2006), que em seu estudo
observaram no geral, que o estado nutricional predominante para todos os índices avaliados foi a
eutrofia, ou seja, estão dentro dos padrões nutricionais esperados de crescimento. Para Mello, Luft
e Meyer (2004) a obesidade na infância está relacionada a várias complicações, quanto mais tempo
à criança se mantém obesa, maior é a possibilidade do desenvolvimento de complicações como
hipertensão, problemas cardíacos, diabetes e outras, tornando-se cada vez mais precoce o
desenvolvimento dessas doenças relacionadas à obesidade. Fagundes e Gallo (2004) encontraram o
valor de 18,4% de IMC elevado em pesquisa com crianças escolares do município de Criciúma
(SC). A magreza teve um percentual semelhante ao estudo de Castro (2005) que encontrou em sua
pesquisa um percentual de8,7% dos escolares com magreza. Em relação Estatura/Idade dos
escolares em ambos os gêneros, observou que a maioria apresentava uma estatura adequada de
acordo com a idade (75%), altura elevada 12%, e baixa estatura de 13%. Resultados semelhantes ao
presente estudo foram realizado por Araújo, Pacheco e Pires, (2011) onde 96,5% das crianças
apresentaram estatura adequada para a idade e 3,5% das crianças apresentaram baixa estatura para a
idade. Castro (2004) em seus estudos verificou que 2,0% das crianças apresentam baixa estatura
para a idade, confirmando assim que o numero de escolares com baixa estatura para idade não foi
um grande problema nutricional, quando levado em consideração ao numero total de participantes
da amostra.a respeito do IMC/I dos escolares separados por gênero, onde 60% das meninas
apresentaram num estado nutricional adequado, e os meninos apresentaram 73% de adequação, em
relação ao sobrepeso as meninas e os meninos obtiveram um percentual igual de 15 %, a magreza
teve um percentual de 12% para meninas, e 6% para meninos, e em relação à obesidade os meninos
apresentaram em 6% e as meninas 13%. Assim pode-se observar a maior prevalência de adequação
ou eutrofía em ambos os gêneros, sendo semelhante ao estudo de Fagundes e Gallo (2006), que
também observou que o excesso de peso e a obesidade ainda se mostraram em um percentual
significativo, mais em constante diminuição levando em conta a crescente procura de hábitos
alimentares desde a infância a fim de combater problemas futuros. Araújo, Pacheco e Pires (2011)
ao analisarem os gêneros masculinos e femininos separadamente, os possíveis riscos nutricionais
apresentaram resultados inversos entre risco de desnutrição e sobrepeso e obesidade, enquanto que
7,7% das crianças do gênero masculino apresentaram risco para desnutrição, 2,1% das crianças do
gênero feminino apresentaram esse risco. Em relação ao sobrepeso e obesidade 10,4% das crianças
do gênero feminino apresentaram esse risco, enquanto que 5,2% das crianças do gênero masculino
apresentaram esse risco.os resultados obtidos em relação à estatura/idade dos escolares separados
por gênero, as meninas obtiveram 82% de adequação enquanto os meninos 65%, em relação a altura
elevada as meninas tiveram um percentual de 9% e os meninos 16%, e 19% dos meninos estavam
com altura baixa para idade enquanto que as meninas 9%. A adequação foi predominante em ambos
os gêneros, os meninos apresentarem um percentual maior tanto para altura elevada quanto para
altura baixa quando comparados com as meninas. Nenhum escolar apresentou um diagnóstico de
baixa estatura, (escore z <-3) em contraposição, Santos, Cruz e Guimarães (2008) verificaram que
2,0% das crianças apresentaram estatura muito baixa para a idade (desnutrição crônica). Constatouse maior incidência no sexo masculino. Semelhante a Castro (2004) que encontrou em sua pesquisa
a presença de desnutrição crônica (estatura muito baixa para idade) em 3,5% dos 87 escolares
analisados.CONCLUSÃO :Os resultados encontrados pelo presente estudo indicam que a maioria
dos escolares apresentaram um estado nutricional adequado, independente do gênero, obesidade e a
magreza foi mais pertinente nas meninas, o sobrepeso se manteve estável tanto nos meninos quanto
nas meninas. Em relação à estatura a adequação também foi predominante em ambos os gêneros, a
baixa estatura para idade e elevada para idade teve uma maior prevalência no gênero masculino.
Portanto, existe uma prevalência de magreza (desnutrição) e de excesso de peso (sobrepeso e
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obesidade), classificados de acordo com a OMS (2009), vale lembrar que esses extremos na saúde
das crianças atrapalham o seu crescimento e desenvolvimento normal.
Descritores: Escolares.Avaliação Nutricional. Estado nutricional. Crianças. Adolescentes.
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BIOSSEGURANÇA: DESAFIO AO USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL EM ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA
Pryscila Ruana da Silva Rodrigues1
Dannyellen Lopes2
Vilânia Klébia3
Haydee Cassé da Silva4

Introdução: A biossegurança consiste no conjunto de ações voltadas para a prevenção, redução ou
eliminação de riscos inerentes às atividades de prestação de serviços que podem vir a comprometer
a saúde do meio ambiente, animais ou indivíduos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), assim como todos os órgãos de saúde, tem se ocupado com a melhoria do cuidado
prestado nos ambientes de assistência à saúde com o intuito de aprimorar a efetividade de suas
ações, oferecendo um serviço de qualidade aos usuários dos serviços de saúde. No Brasil instituiuse o Programa Nacional de Segurança do Paciente, cujo objetivo tem sido o de prevenir e reduzir a
incidência de eventos adversos relacionados à assistência nos serviços de saúde. Estes eventos
apresentam o potencial de causar danos aos pacientes e prejuízos associados aos cuidados à saúde,
decorrentes de processos ou estruturas da assistência. A atitude para segurança do paciente repensa
os processos assistenciais com o intuito de identificar a ocorrência das falhas antes que causem
danos aos pacientes na atenção à saúde. Assim, é importante conhecer quais são os processos mais
críticos e, portanto, com maior probabilidade de ocorrência, para que seja possível desenvolver
ações eficazes de prevenção. As precauções universais foram normatizadas pela Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho (NR 32), que trata da segurança no trabalho em
serviços de saúde. Segundo a normatização, essas precauções são as medidas que devem ser
realizadas com todos os pacientes, considerando, inclusive que todos estão contaminados, bem
como os equipamentos utilizados, já que não se pode prevê quais deles realmente estão ou não
infectados. Entre as precauções universais estão: lavagem de mãos; uso de equipamentos de
proteção individual (EPI); cuidado com equipamentos utilizados durante a assistência; controle de
ambiente (protocolos de limpeza e manejo dos resíduos); descarte adequado de material pérfurocortante, além da acomodação do paciente. Embora a lavagem das mãos seja a principal forma de
prevenção à disseminação de infecções, ela ainda é desprezada por muitos profissionais de saúde,
sejam estes de grau educacional de nível técnico ou mesmo de nível superior. Além desta, outras
ações devem ser tomadas inclusive antes da exposição às situações com potencial de risco. Estas
ações são: boa qualificação técnica dos profissionais; boas condições de trabalho e imunização da
equipe de saúde. Os principais materiais de proteção individual são: luvas, óculos de proteção,
máscara ou protetor respiratório, gorro, avental, capote ou jaleco. As luvas devem ser usadas em
qualquer procedimento de contato com materiais potencialmente infectantes, como sangue, fluidos
corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não-íntegra e durante a manipulação de materiais
contaminados. Elas devem ser removidas logo após o uso, antes do atendimento a outro paciente. A
máscara, gorro e óculos de proteção, devem ser utilizados em procedimentos com risco de dispersão
de gotículas e respingos com material potencialmente infectante. O avental, capote ou jaleco em
procedimentos que tenham probabilidade de gerar respingos com material biológico, já que o
protetor respiratório, precisa ser usado em quartos de isolamento de pacientes com suspeita de
infecção por agentes microbianos transmitidos por aerossóis. Esses procedimentos simples, que
englobam os utensílios técnicos e situações adequadas para seu devido uso, são comumente
desconhecidos pelos profissionais, e quando conhecidos, são por diversas vezes desprezados. O
aprendizado do uso desses instrumentos inicia na academia e devem perpetuar na prática
profissional, e, por vezes, há o descuido devido a incompreensão da importância do uso dos
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equipamentos de proteção individual. Portanto, este estudo teve o objetivo de conhecer como os
acadêmicos tem utilizado o equipamento de proteção individual em sua prática clinica.
Metodologia: Tratou-se de um estudo de campo, descritivo com análise quantitativa dos dados. A
amostra foi composta por 21 acadêmicos selecionados aleatoriamente no curso de fisioterapia da
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, de ambos os gêneros e voluntariedade de participação,
sendo excluídos aqueles que ainda não realizavam atendimento fisioterapêutico. Utilizou-se
questionário estruturado contendo as variáveis de interesse quanto a higienização das mãos e o uso
de equipamentos de proteção individual e seus cuidados. Os participantes foram abordados no mês
de setembro de 2014 que assinaram termo de consentimento para participação após esclarecimentos
dos procedimentos. Os dados quantitativos foram analisados através de estatística descritiva do
Microsoft Excel. Resultados: Encontrou-se que 91% dos participantes lavam as mãos antes de
iniciar os atendimentos, entretanto 67% lavam as mãos a cada atendimento e 57% usam apenas
sabão e água e 95% secam com toalha de papel no momento de realizar a higienização das mãos. O
uso das luvas de procedimento trocadas a cada paciente foi a realidade de 62% dos participantes. Já
o uso da máscara é realizado por 62% dos participantes somente se houver complicações e 24%
trocam a cada paciente. O uso do gorro é praticado às vezes por 76% dos participantes e o jaleco é
utilizado durante toda a semana para 43% dos participantes. A aquisição de apenas um jaleco
representou 43% dos participantes. Os chamados Desafios Globais para a Segurança do Paciente,
previstos na Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, orientam a identificação de ações que
ajudem a evitar riscos para os pacientes. A OMS estima que danos à saúde ocorram em dezenas de
milhares de pessoas todos os anos no mundo, principalmente quando se pensa em eventos adversos.
A lavagem das mãos antes de ter contato com o paciente representa a principal medida de
prevenção à disseminação de infecções ou complicações. Quanto à utilização de luvas, estas
funcionam como uma barreira evitando prováveis infecções dos membros da equipe de saúde que
entram em contato com o tecido e/ou fluidos do paciente, protegendo-os da prevalência crescente de
alguns agentes infecciosos como o vírus da hepatite B e da síndrome da imunodeficiência adquirida.
A lavagem das mãos, antes e após qualquer procedimento, o uso de luvas, aventais, máscara ou
proteção facial sempre que houver possibilidade de contaminação do profissional com sangue, com
líquidos corpóreos, secreções e excretas, são normatizadas para serem utilizadas em todos os
pacientes, independente dos fatores de risco ou da doença de base. A máscara constitui-se na
melhor medida de proteção das vias aéreas superiores contra os microorganismos presentes nas
partículas de aerossóis produzidas durante os procedimentos clínicos ou durante um acesso de tosse,
espirro ou fala. Fica evidente as dificuldades e escassez de recursos físicos, humanos, estruturais e
materiais em grande parcela dos serviços de saúde. Essa carência põe em risco a prática educativa,
tornando-a monótona, desestimulante e repetitiva, para o profissional e para a clientela. Por outro
lado, não é possível manter-se imobilizado até que mudanças macroestruturais e sociais ocorram.
Os materiais didáticos dinamizam as atividades de Educação em Saúde, o que nos estimula a
construí-los. Conclusão: Denotou-se um descuido com os equipamentos de proteção individual
pelos acadêmicos do curso de fisioterapia, apesar do conhecimento da importância para segurança
do paciente e deles mesmos. Acredita-se que as infrações ocorrem pela falta de incentivo financeiro
e autocorreção. Portanto, o desafio do uso dos equipamentos de proteção individual por parte dos
acadêmicos de fisioterapia precisa de maior conscientização no que se refere a biossegurança, por
isso, este estudo apontou a necessidade de ações educativas que intensifiquem o seu uso de forma
consciente. Os recursos de comunicação, como os materiais educativos (cartilhas, folhetos,
cartazes) podem proporcionar melhores resultados para os programas de educação para a saúde,
pois possuem o potencial de dinamizar a comunicação no trabalho com educação em saúde e
facilitam o trabalho da equipe de saúde.
Descritores: Fisioterapia. Plantas medicinais. Saúde.
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CAMELLIA SINENSIS: PROPRIEDADES E CUIDADOS NO USO
Ana Paula da Silva1
Marília Gabriela Felipe Viana2
José Valdilânio Virgulino Procópio3

INTRODUÇÃO: A busca pela cura das doenças que afligem a humanidade remonta aos
primórdios da mesma. Entre as diversas alternativas utilizadas para a cura tem-se a utilização de
plantas medicinais. Os primeiros relatos do uso de tal prática remontam a antiguidade, onde as
primeiras descrições foram encontradas no Papiro de Ébers. Este papiro foi descoberto e publicado
por Georg Ébers, sendo traduzido pela primeira vez, em 1890, por H. Joachin. Esse material foi
encontrado nas proximidades da casa mortuária de Ramsés II, porém pertence à época da XVIII
Dinastia, no Egito, e relata aproximadamente 100 doenças e um grande número de drogas de
natureza animal, mineral e também vegetal (BRUNING et al., 2012; PINTO et al., 2002). No Brasil,
a primeira descrição sobre o uso de plantas como remédio foi feita por Gabriel Soares de Souza,
autor do Tratado Descritivo do Brasil, de 1587. Esse tratado descrevia os produtos medicinais
utilizados pelos índios de “as árvores e plantas da virtude”. Com a vinda dos primeiros médicos
portugueses ao Brasil, diante da escassez na colônia, de remédios empregados na Europa,
perceberam a importância das plantas utilizadas pelos indígenas com tal finalidade (ARGENTA et
al., 2011). Na época contemporânea a busca pela cura utilizando substâncias sintéticas, plantas
medicinais e/ou seus derivados é a base das terapias alopáticas. Nesse sentido, de acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS), o uso das plantas medicinais com finalidade terapêutica,
primária ou complementar, merecem destaque devido à ampla utilização e expansão de uso não só
no Brasil como em todo mundo, pois foi estimado pela mesma que cerca de 80% da população do
planeta de algum modo utiliza plantas medicinais como medicamentos. Entre as diversas plantas
utilizadas no mundo, e assim também no Brasil, temos o chá (Camellia sinensis). A planta Camellia
sinensis tem sua origem na China e seu uso remonta a milhares de anos sendo utilizada na
contemporaneidade. Existem dois principais tipos de chá, chá preto e chá verde, e ambos contêm
cafeína (1-5%) com pequenas quantidades de outras xantinas e alcaloides. A composição do chá
varia com clima, estação, variedade de chá e idade da folha. O chá também contém grandes
quantidades de taninos ou substâncias fenólicas (5-27%) consistindo em catequinas e unidades de
ácido gálico com os teores em chá verde sendo maior do que os de chá preto. Em geral, as folhas
frescas de chá verde contêm 36% de polifenóis entre os quais prevalecem catequinas (UZUNALIC
et al., 2006). Diante do exposto, e considerando a relevância da temática relacionada as
propriedades e cuidados no uso de plantas medicinais, o presente trabalho teve como objetivo:
realizar levantamento bibliográfico sobre propriedades e cuidados no uso de chá verde.
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, consubstanciada na leitura pertinente a
temáticas que abordam as propriedades da Camellia sinensis (chá verde), substâncias e seus efeitos
adversos. Para isso, foi utilizado como fonte de pesquisa as bases de dados: Scientific Electronic
Library Online (SciELO) (www.scielo.gov), Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME)
(www.bireme.com), Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS)
(http://lilacs.bvsalud.org/) e no site da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva
(http://www.rbne.com.br/), independente do período de publicação. Para viabilizar a coleta de dados
foram utilizados como descritores: Camellia sinensis, chá verde e emagrecimento, chá verde e
efeitos”. A população de estudo foi composta de 27 publicações, em português, dentre as quais 14
artigos fizeram parte da amostra, respeitando os critérios de inclusão: artigos da língua portuguesa,
que abordassem a temática referida e que estivessem disponibilizados na íntegra nas bases de dados
selecionadas para pesquisa. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: Para Pereira et al.
(2009) é de grande importância estabelecer padrões que assegurem a qualidade das plantas
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medicinais. Quanto aos primeiros relatos de uso do chá verde (Camellia sinensis), tem-se a mesma
como sendo uma das bebidas mais antigas do mundo. O hábito de consumir o chá é referido desde a
antiguidade, quando as plantas eram utilizadas como medicamentos, tanto na prevenção como no
tratamento de distúrbios, disfunções ou doenças em seres humanos e animais (BATISTA et al.,
2009). Esta espécie vegetal era comumente apreciada na forma de infusão, e sua primeira menção
de uso foi atribuída ao imperador chinês Shen Nung, no ano 2737 a.C. Atualmente, é considerada
uma das bebidas mais populares do mundo, devido às propriedades benéficas de suas folhas para a
saúde (PINHEIRO; MOREIRA; ROSSATO, 2010). No Brasil, o chá verde é comercializado
principalmente acondicionado em sachê. Estudos sobre o chá verde comercializado no Brasil ainda
são incipientes, no entanto, os realizados têm demonstrado que o chá brasileiro apresenta maior
quantidade de compostos fenólicos quando comparado com chás de outros países e tal fato é
atribuído às características do clima e do solo (NISHIYAMA et al., 2010). Existem três tipos
principais de chá: o preto (indiano), o verde (japonês e chinês) e o preto chinês (oolong), mas a
maioria dos estudos experimentais demonstra efeitos antimutagênicos e anticarcinogênicos do chá
preparado na forma verde ou de frações polifenólicas isoladas de chá verde (MANFREDINI;
MARTINS; SILVEIRA, 2004). As folhas do chá preto são fermentadas, assim, grande parte de seus
princípios ativos, benéficos para a saúde, é alterado ou destruído. Enquanto que no chá verde as
folhas são expostas ao vapor da água e colhidas logo depois mantendo sua constituição
(MANFREDINI; MARTINS; SILVEIRA, 2004). A razão principal do crescente interesse pela
bebida deve-se a estudos que a mostram como fonte de flavonóides denominados catequinas
(flavan-3-ols) - compostos incolores e hidrossolúveis, que contribuem para o amargor e a
adstringência do chá verde (CARVALHO et al., 2010). Entre uma variedade de efeitos benéficos do
chá verde grande atenção tem sido dada à redução da gordura corporal. Evidências sugerem que os
extratos do chá verde contem em torno de 25% de 3-galato de epigalocatequina (GEGC). As doses
de chá verde que surtem tais efeitos variam largamente, mas tipicamente ficam em torno de 3 copos
por dia equivalente a, aproximadamente, 240 a 320 mg de polifenóis (LAMARÃO; FIALHO,
2009). A partir da exposição de seus efeitos benéficos, o chá verde tem sido bem aceito pelas
pessoas, sejam aquelas que estão acima do peso ou também por indivíduos eutróficos que tem por
finalidade a manutenção do seu peso corporal (DUARTE et al., 2004). Em outro estudo, descrito
por Duarte et al. (2004), o efeito redutor da obesidade deve-se ao seu efeito termogênico e a
capacidade de oxidar a gordura corporal resultando na perda de peso em humanos. As catequinas,
principalmente a 3-galato de epigalocatequina presentes no chá verde, são as responsáveis por esses
benefícios. As propriedades antioxidantes do chá verde têm sido apontadas como o principal fator
contribuinte na prevenção e/ou no tratamento de diversas doenças crônico-degenerativas, doenças
cardiovasculares, diabetes e outras (KASSIM; FERNANDES; RODRIGUES, 2009). O estresse
oxidativo é uma condição em que Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) ou radicais livres são
gerados extra ou intracelularmente e sobrecarregam a capacidade de defesa antioxidante do sistema,
exercendo efeitos tóxicos em células (CARVALHO et al., 2010). A atividade antitumoral e outras
funções fisiológicas como controle de peso corporal, atividade antibacteriana e antiviral, proteção
contra raios ultravioleta e propriedades neuroprotetoras têm sido relacionadas com o consumo do
chá verde, embora a concentração plasmática de catequinas, após o consumo do chá, seja baixa e a
concentração de teaflavinas e a de tearubiginas não estejam muito bem estabelecidas (PEREIRA et
al., 2009). Outro importante papel do consumo do chá verde está na redução do desenvolvimento da
doença coronariana. A presença dos antioxidantes naturais parece conferir o segundo principal
benefício do chá verde, que é a redução da probabilidade de desenvolvimento da doença
coronariana (DC), pois interfere na oxidação das lipoproteínas de baixa densidade (LDL), sendo a
oxidação desta uma das principais causas do aparecimento da doença coronária em função da
formação de placas ateromatosas. Quanto aos cuidados no uso, tanto o chá preto quanto o chá
verde podem causar um aumento moderado da pressão arterial, que pode ser prejudicial ao
tratamento da hipertensão. As catequinas apesar de ser responsável pelos efeitos benéficos do chá
verde, são apontadas como responsáveis por apresentar alguns efeitos antiplaquetários, que podem
ser cumulativos aos dos medicamentos antiplaquetários (WILLIAMSON et al., 2012). De acordo
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com relatos de Lamarão e Fialho (2009), o consumo, por 5 anos, de chá obtido diariamente de 65g
de folhas pode levar à disfunção hepática, a problemas gastrointestinais como constipação e até
mesmo à diminuição do apetite, insônia, hiperatividade, nervosismo, hipertensão, taquicardia e
irritação gástrica. Quanto aos polifenois, tem-se relatos de que eles apresentam uma forte afinidade
por íons metálicos e pelas proteínas, os quais podem unir-se a diferentes resíduos de aminoácidos
especialmente a prolina, podendo interferir na sua digestão e absorção, contudo os estudos ainda
não são conclusivos em relação a esta interação. Sugere-se que o consumo de chá verde pode reduzir
a absorção de ferro não heme, principalmente quando consumidos juntos (OLIVEIRA, 2009).
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir da análise dor artigos selecionados foi possível verificar
que a Camellia sinensis é rica em polifenóis, os quais contribuem para as propriedades
antioxidantes da planta, além de seus efeitos termogênicos, o que tem aumentado o consumo por
contribuir na perda de peso. No entanto, é necessário um uso moderado por pessoas hipertensas e
com disfunção hepática. Vários fatores podem estar associados à resposta eficiente no consumo de
chás, tais como: qualidade da planta utilizada, a quantidade de planta, o modo de preparo, entre
outros. Nem sempre os apreciadores do chá sabem qual a melhor forma de prepara-lo e ainda
consomem sem nenhuma orientação o que, em vez de benefícios podem ter prejuízos à saúde. Com
o aumento do consumo do chá verde pelas pessoas, há a necessidade de educá-las de que o exagero
no consumo pode vir a trazer danos hepáticos, arritmias, insônia, entre outros. Dessa forma, um
profissional qualificado, a exemplo do farmacêutico, poderá tirar dúvidas de qual a melhor forma de
fazer o uso e ter os benefícios maximizados, sendo este um desafio a ser pensado no sentido da
segurança do paciente, pois o chá verde apesar de apresentar muitos benefícios, tem que ser
pensado de modo adequado pelo fato de que geralmente as pessoas que começam a fazer uso
passam a indicar o consumo do chá a outros indivíduos, o que pode ser perigoso devido à cultura de
que “porque é natural não faz mal”. Essa preocupação torna-se mais evidente quando sabemos que a
população costuma consumir chás pela indicação de parentes, vizinhos, amigos, o que pode ser uma
prática perigosa tendo em vista que apesar de serem provenientes de plantas podem ser prejudiciais
dependendo de como e por quem for utilizado.
Descritores: Camellia sinensis. Chá verde e emagrecimento. Chá verde e efeitos.
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CAPACIDADE FUNCIONAL E AUTOESTIMA EM PACIENTES ACOMETIDOS POR
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
Girleide Vieira Lima1
Cristiana Barbosa Benvenutti2
Rafaella da Silva Vieira3
Laura de Sousa Gomes Veloso4
José Arthur de Paiva Veloso5

O acidente vascular encefálico é a doença vascular que mais acomete o sistema nervoso central,
apresentando-se como a segunda principal causa de morte, com importante impacto na saúde
pública, sendo a principal causa de incapacidades físicas e cognitivas em países desenvolvidos e em
desenvolvimento. Ela consiste no surgimento agudo de uma disfunção neurológica devido a uma
anormalidade na circulação cerebral, resultando em manifestações clínicas que podem levar a sérios
comprometimentos na capacidade funcional. Esta alteração cerebrovascular enquadra-se, então,
numa problemática epidemiológica que, além do impacto socioeconômico na saúde pública, gera
repercussões causadoras de comorbidades que interfere na capacidade funcional e qualidade de vida
dessa população. Isto pode ser considerado preocupante, visto que, estes indivíduos sofrem
modificações nas três esferas que compõe o âmbito bio-psico- social. O AVE é decorrente da
existência de dois mecanismos que levam a uma cascata de alterações neurofisiológicas. São eles o
isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é resultado do deslocamento de trombos, embolismo ou
outras alterações que geram a diminuição na luz vascular, provocando uma escassez do fluxo
sanguíneo no cérebro. O que difere da denominação do AVE hemorrágico que justifica-se pela
ausência de extravasamentos de sangue no parênquima cerebral. Nesta modalidade da doença, a
aterosclerose é o distúrbio mais comumente apresentado pelos pacientes. Os danos residuais
motores, sensitivos e cognitivos compõem as conseqüências do AVE no organismo, além de uma
diminuição na capacidade de suportar esforços, sendo que os principais problemas relatados são o
confinamento, imobilidade, perda de habilidades funcionais em função do déficit motor, e
freqüentemente, comorbidades metabólicas e cardiovasculares. A capacidade de executar tarefas
funcionais é influenciada por diversos fatores tais como integridade da propriocepção, do equilíbrio,
do tônus postural e de movimento. Os comprometimentos perceptivos e motores que podem estar
presentes após o AVE exercem maior impacto sobre o desempenho funcional, mas há outros fatores
limitantes como perda sensorial, desorientação, distúrbios de comunicação e menor resistência
cardiorrespiratória o que acaba interferindo na independência funcional. A independência funcional
é a capacidade de realizar algo dos seus próprios meios, necessitando de condições motoras e
cognitivas satisfatórias para o desempenho das atividades básicas e instrumentais da vida diária
(ABVDs e AIVDs). Quando o paciente percebe-se impossibilitado para a realização das ABVDs
oriundo de uma patologia, ocorre um quadro de fragilidade emocional e/ou até mesmo
sentimentos de fracasso e inutilidade o que irá repercutir na sua auto-estima. Neste contexto, os
pacientes buscam nos tratamentos, entre eles na fisioterapia, uma forma de recuperação funcional
para que se possa melhorar seu convívio e estabelecendo as atitudes positivas. A Fisioterapia dispõe
de uma gama de recursos e técnicas que possibilitam a reabilitação das mais variadas patologias,
resgatando os movimentos e a funcionalidade perdida, além de muitas vezes, proporcionar o alívio
da dor que tanto incapacita os pacientes. Isso também se aplica no tratamento das seqüelas do AVE,
1
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onde as condutas fisioterapêuticas buscam através da facilitação dos movimentos comprometidos,
proporcionar a independência pessoal necessária para um bom estado psicossomático do paciente,
repercutindo nas melhorias da auto-estima e da auto-confiança.Vale ressaltar a importância do
conhecimento do fisioterapeuta da anatomia vascular cerebral que é essencial para entender a
sintomatologia, o diagnóstico e o tratamento do AVE, visto que há comprometimentos que
independente de sua etiologia, instalam-se rapidamente, provocando efeitos devastadores em relação
à independência funcional e estado emocional do paciente. Diante do exposto acima o presente
estudo visa avaliar a relação entre capacidade funcional e auto-estima em pacientes acometidos por
AVE submetidos a tratamento fisioterapêutico, analisando a prevalência de impacto dos domínios da
capacidade funcional nos indivíduos, averiguando a relação entre a auto-estima com cada
componente da capacidade funcional e observando a evolução da capacidade funcional e auto-estima
durante o tratamento fisioterapêutico, além de analisar e discutir os dados obtidos de acordo com a
literatura científica contribuindo para a aquisição do conhecimento sobre essa relação existente no
desenvolver do tratamento fisioterapêutico pós-AVE. A pesquisa caracteriza-se de uma abordagem
quantitativa descritiva exploratória e documental, com uma amostra de 17 pacientes acometidos por
AVE de ambos os gêneros com faixa etária entre 40 a 70 anos. Para critérios de inclusão da amostra
os pacientes tinham que ser portador de sequelas advindas de AVE ocorrido, no máximo, nos seis
meses anteriores ao início da pesquisa; estar em tratamento fisioterapêutico há pelo menos dois
meses; enquadrar-se na faixa etária entre 40 e 70 anos; não apresentar distúrbios de comunicação;
não apresentar transtornos cognitivo- comportamentais moderados e graves; não apresentar doenças
neurológicas degenerativas; não fazer uso de ansiolíticos, antidepressivos ou drogas neurolépticas;
ser assíduo ao tratamento fisioterapêutico durante o período de novembro a 4 de dezembro de
estarem submetidos ao tratamento fisioterapêutico no projeto de extensão “A Integralidade em
Condutas de Atenção a Pacientes Neurológicos” no Complexo de Responsabilidade Social Ciências
Médicas e na Clínica-Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba.Utilizouse como instrumentos de avaliação a Escala de Auto-estima de Rosemberg para avaliação da autoestima e o Índice de Barthel para avaliação da capacidade funcional que foram aplicados na forma de
entrevista estruturada e individualizada. Após o término das entrevistas foi dado início à tabulação
dos dados no Microsoft Office for Excel 2007 e realizado a análise descritiva dos dados, em que foi
observado a freqüência e percentual das variáveis. Para análise correlacional entre os instrumentos
foi utilizado o teste de correlação r de Pearson considerando um intervalo de confiança de 95% para
significância dos resultados. Para apresentação dos resultados obtidos foram elaborados gráficos e
tabelas ilustrativas. Na analise da Capacidade funcional, dos 17 pacientes comparando a avaliação e
a reavaliação, 12 pacientes apresentaram uma melhora que variou de 5,3% a 75%, cinco se
mantiveram estáveis e nenhum apresentou piora no desempenho de suas atividades de vida diária.
Quanto a analise da escala de Barthel para as AVD’s obtiveram resultados satisfatórios que variaram
de 5,9% à 94,1% e 0,0% tiveram piora das variáveis da escala,podendo observar quanto ao
desempenho durante a alimentação e banho 11,8% tiveram melhora, 88,2% se mantiveram estáveis
e 0,0% tiveram pioras; quanto a higiene pessoal e funcionamento intestinal 5,9% relataram melhora
no desempenho, 94,1% se mantiveram estáveis e 0,0% tiveram piora; no que se refere a capacidade
de vestir-se, realizar a transferência cadeira-cama e deambulação 17,6% resultaram em melhoras,
82,4% se mantiveram estáveis e nenhuma piora; quanto ao controle do esfíncter urinário pudemos
observar que 23,5% passaram a ter um maior controle, 70,6% mantivera-se estáveis e 5,9 relataram
piora; já em relação a transferência no banheiro 11,8% referiram melhora, 82,4% continuaram
estáveis e 5,9% tiveram piora, por fim, a capacidade de subir escada nos mostrou os resultados mais
satisfatórios onde 23,5% melhoram o seu desmpenho, 76,5% mantiveram-se estáveis e nenhum
paciente obteve piora.Entre a avaliação e reavaliação da capacidade funcional observada com a
aplicação do Índice de Barthel, ocorreu melhora em todas as atividades de forma crescente
totalizando um valor médio entre todas as atividades de 9,7%. Respectivamente constatou melhora
de 3,2% na transferência no banho, 3,4% no funcionamento intestinal, 6,7% na higiene pessoal, 7,7%
no desempenho na alimentação, 9,3% na transferência cadeira-cama, 10,0% na melhora da
deambulação, 11,1% no controle do esfíncter urinário, 12,0% na capacidade de vestir- se, 16,7% na
SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 82

independência durante o banho e 23,8% no desempenho em subir escadas. Com relação a auto
estima 13 participantes obtiveram resultados satisfatório variando de 5,9% a 52,2%, comparando
avaliação com reavaliação os demais participantes mantiveram no mesmo nível, e nenhum
participante apresentou piora quanto a auto estima. A média de melhora nos níveis de auto-estima
variou de 17,6% a 47,1%; a de manutenção da auto-estima variou de 41,2% a 82,4%; por fim e em
menor proporção, a média de diminuição dos níveis de auto-estima variou de 0,0% a 23,5%. Ainda é
possível observar que os pontos onde a auto-estima teve melhor resultado se referem a discordância
da inutilidade, a concordância com o sentimento de utilidade, o reconhecimento de performance e o
respeito por se próprio.Os dados demonstraram uma melhora considerável tanto na capacidade
funcional como nos níveis de auto-estima, além da íntima relação entre essas duas variáveis. Ao
analizar o índice de Romberg verificou- se que houve modificação em comparação com a primeira
avaliação. Com isso, percebe- se que 100% da amostra (n=17) apresentaram essa correlação, em que
à medida que os escores da capacidade funcional aumentava, os da auto-estima reduziam,
fortalecendo a premissa acima descrita. Diante dos dados colhidos na pesquisa pudemos constatar
uma precariedade já esperada da independência dos pacientes devidos aos déficits decorrentes da
patologia a que foram acometidos, onde as atividades de vida diária executadas com facilidade até o
surgimento do AVE passaram a ser de difícil realização. No que se refere a auto-estima, os dados não
foram muito diferente, pois em grande parte dos pacientes apresentaram níveis inferiores aos valores
dentro de um padrão de normalidade. Porem um dos achados relevantes da pesquisa foi a melhora
nos resultados de ambos os instrumentos avaliados mediante tratamento fisioterapêutico, mesmo
tendo em vista o pouco tempo de tratamento fisioterapêutico entre a aplicação da avaliação e
reavaliação da pesquisa foi constatada por meio de porcentagem a evolução clínica da capacidade
funcional desses pacientes que repercutiu em sua auto-estima com resultados positivos adquiridos
através de cuidados fisioterapêuticos. A partir da asserção acima descrita verifica-se que as
atividades básicas vida diária são consideradas de suma importância para os pacientes acometidos
pelo AVE, pois são desempenhos necessário para manter uma vida independente, porém, o declínio
nestas atividades é um indicador prognóstico precoce de declínio funcional e emocional. È crucial a
importância do tratamento individual, pois os pacientes apresentam variabilidades clinicas e cada
organismo responde diferente ao agente agressor, comprovando que o ser humano é um ser único e
suas respostas à recuperação podem ser bem diferente ao do outro individuo com a mesma lesão.
Portanto através deste estudo pode-se concluir a importância que a Fisioterapia proporciona para
haver uma vivência contribuinte através da melhora no desempenho funcional, assim, o indivíduo
mais independente terá melhor auto-estima como demonstrado nos resultados.
Palavras-chaves: Capacidade funcional; Auto-estima; AVC Referências
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DOS PACIENTES DE TUBERCULOSE
LATENTE DO COMPLEXO HOSPITALAR CLEMENTINO FRAGA EM JOÃO PESSOAPARAIBA-BRASIL DE 2009 - 2014
Trabalho realizado no Ambulatório de Pneumologia do Complexo Hospitalar Dr. Clementino Fraga
Em resposta a: João Pessoa/Paraíba/Brasil
Gerlânia Simplicio de Sousa
Vanessa Teotônio
Natália Dantas Cunha Andrade
Priscilla Cardoso Lameira

Introdução: Infecção por Tuberculose Latente (ILTB) é caracterizada pela presença, no organismo,
do bacilo Mycobacterium tuberculosis metabolicamente inativo, contudo, viável, podendo sofrer
reativação, replicação e evoluir para Tuberculose ativa. O risco para essa evolução ocorre
principalmente nos primeiros anos da infecção, principalmente em casos que o sistema imune do
indivíduo esteja comprometido. É uma doença infecciosa muito prevalente na humanidade,
adquirida pelo contato (com base nas evidências cientificas de Rose: contato de pelo menos 200 h
de exposição a focos com BAAR positivo ou de 400 h de exposição a focos com cultura positiva,
sendo valorizados apenas contatos no mesmo espaço físico) com portador de TB ativa e exposição
frequente. Certifica-se que um terço da população mundial esteja infectada por esse bacilo; sendo
assim, foi visto que as medidas tomadas para controle dessa enfermidade não estão sendo
suficientes, causando a morte de aproximadamente 1,5 milhões de pessoas/ano no mundo. Um dos
desafios atuais consiste em detectar e tratar esses pacientes precocemente, evitando, casos futuros
de doença ativa em ambientes de risco, tais quais pacientes portadores de HIV, em tratamento com
hemodiálise, TB em menos de 02 anos, transplantados, fumantes, diabéticos, assintomáticos com
radiografia de tórax negativa, uso de anti-fator de necrose tumoral alfa. Para confirmação
diagnóstica de infecção por ILTB, o indivíduo portador apresentará teste tuberculínico positivo considerado ponto de corte: contatos recentes < 02 anos de TB pulmonar vacinados com BCG: TT
≥ 10 mm, Imunossuprimidos: TT ≥ 5mm - análise bacteriológica negativa e nenhuma evidência
clínica ou radiológica de tuberculose em atividade (American Thoracic Society, 2000). Como
tratamento da TB latente, no Brasil, a opção de escolha continua a ser o fármaco Isoniazida
(10mg/kg/peso), com dose máxima de 300mg/dia, via oral, por no mínimo 06 meses (180 dias) e
tempo ideal de 09 meses (270 dias). Contudo, por se mostrar uma medicação hepatotóxica, tem-se
esquemas alternativos e de eficácia semelhante, como a associação da Isoniazida com Rifampicina
por 3-4 meses, administração de Rifampicina isoladamente por 04 meses, Isoniazida e Rifapentina
por 03 meses (esses esquemas não são brasileiros, tem sido adotado em alguns países, como o
Reino Unido, EUA, após relatos de estudos randomizados bem sucedidos). Os consensos
recomendam a realização do tratamento profilático para todos os infectados de alto risco,
independente de idade e status de HIV. Objetivos: Objetivo Geral do Estudo é realizar
precocemente o diagnóstico dos pacientes com Tuberculose latente (ITBL) atendidos no
ambulatório do Hospital Clementino Fraga. Metodologia: Trabalho realizado no Ambulatório de
Pneumologia do Complexo Hospitalar Clementino Fraga em João Pessoa-PB, de Janeiro de 2009 a
Janeiro de 2014, através do livro de registro dos pacientes e análise dos prontuários dos pacientes.
Resultados: Foram computados e estudados um total de 756 casos, destes, 257 (34%) são do sexo
feminino e 499 (64%) do sexo masculino. Verificou-se que 400 (52,9%) são contatos íntimos de
pacientes com TB; 13 (1,7%) casos eram portadores de insuficiência renal, 45 (5,9%) obtiveram
diagnóstico de psoríase, 20 (2,6%) diagnosticados com artrite reumatoide, 84 (11,1%) eram
portadores do vírus HIV, 14 (1,8%) profissionais de saúde. Os outros 180 (23,8%) pacientes
realizaram o tratamento por outras causas. A terapêutica predominante foi com Isoniazida (10
mg/kg) por 09 meses (270 dias), realizada em 460 (60,8%) pacientes, nos demais (39,2%), foi
utilizado Isoniazida (10 mg/kg) por apenas 06 meses. Conclusão: É imprescindível a realização
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diagnóstica e o tratamento precoce correto e com boa adesão para a Tuberculose Latente, reduzindo
a incidência de Tuberculose ativa na população em geral. O tratamento de escolha para ILTB
continua a ser com Isoniazida, em tempo ideal de 09 meses; no entanto, devido a dificuldade de
adesão, a eficácia do tratamento é de 60% (com taxas variando entre 25 – 92%). Demais
alternativas terapêuticas, ainda não utilizadas no Brasil, possuem eficácia semelhante e devem ser
discutidas com o paciente devido à disponibilidade, custo, benefício.
REFERÊNCIAS
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CICATRIZAÇÃO DE AMPUTAÇÃO DE ARTELHOS EM PACIENTE COM
NEUROPATIA DIABÉTICA: RELATO DE CASO
Altair Mota Pereira Junior1
Marcio José Ferreira Coutinho2
Patricia Kelly Guedes Macêdo ³
Brígida Karla Fonseca Anízio 4

INTRODUÇÃO: Diabetes Mellitus (DM) é considerado um grupo de distúrbios metabólicos
resultante da deficiência na ação ou secreção de insulina, tendo como efeito comum a
hiperglicemia. Dentre os tipos de DM, o tipo 2 está presente em 90% a 95% dos casos, enquanto o
tipo 1 representa 5% a 10%. Tal patologia é um importante problema de saúde pública, verifica-se
que seu caráter crônico e a gravidade das complicações, bem como, os meios para controlá-las a
torna onerosa, tanto para os pacientes e suas famílias, quanto para o Sistema Único de Saúde (SUS)
(DIRETRIZES DA SBD, 2009). O aumento gradativo de indivíduos com DM é devido ao
crescimento e envelhecimento populacional, à maior urbanização, à crescente prevalência de
obesidade e sedentarismo, bem como à maior sobrevida dos portadores (BONA et al, 2010).
Existem diversas complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente,
olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos associadas a DM, e dentre as complicações
crônicas destaca-se a úlcera de pé ou pé diabético, por interferir na autoimagem e qualidade de vida
dos pacientes e se não tratada tende a evoluir para amputação (PEREIRA et al, 2010). O pé
diabético é caracterizado pela presença de infecção, ulceração e/ou destruição dos tecidos
profundos, que engloba alterações neurológicas, ortopédicas e vários graus da doença vascular
periférica nos membros inferiores (GOMES, 2009). A localização das úlceras do pé diabético é
frequentemente nos dedos, nas faces laterais de zonas de compressão interdigital e nos bordos
laterais do pé. As infecções podem ser limitadas superficialmente à pele e ao tecido celular
subcutâneo, ou também podem se tornar profunda, envolvendo fáscias, tendões e estruturas
osteoarticulares (MARTIN; RODRIGUES; CESARINO, 2011). As alterações que acometem os
pacientes com diabetes e contribuem para o aumento de infecções nos pés são as neuropatias
diabéticas (ND), doença vascular periférica e o imunocomprometimento. As ND causam a perda da
sensação de dor, pressão e ressecamento, fissura da pele e a atrofia muscular, o que pode levar a
deformidade em garra nos dedos e no formato do pé. A doença vascular periférica é responsável
pela deficiência da circulação dos membros inferiores e contribui para má cicatrização das lesões e
desenvolvimento de gangrena. O imunocomprometimento reduz a capacidade dos leucócitos de
destruir bactérias, e a diminuição da resistência a infecções se houver descontrole do diabetes
(PEREIRA et al., 2010). A prevalência de úlceras nos pés atinge 4% a 10% dos portadores de
diabetes. Cerca de 40% a 60% das amputações não traumáticas de membros inferiores ocorrem
nesses indivíduos, sendo que 85% destas são precedidas de úlceras nos pés. Os fatores de risco para
o desenvolvimento do pé diabético estão relacionados ao tempo transcorrido desde o diagnóstico da
doença, descontrole metabólico, obesidade, idade, sexo, tempo de evolução do diabetes, neuropatia
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com diminuição de sensibilidade e deformidades, calosidades, uso de calçados inadequados,
tabagismo, dentre outros (TAVARES et al., 2009). A neuropatia diabética (ND) é um significativo
problema de saúde pública e define-se como o distúrbio neurológico demonstrável clinicamente,
cujas formas mais comum são a polineuropatia sensitivo-motora simétrica e a neuropatia
autonômica (GOMES et al, 2009). A ND afeta 50% dos indivíduos acima de 60 anos com DM,
principalmente a forma polineuropatia sensitivo-motora. A alta prevalência causa considerável
morbidade e mortalidade, por ser o fator mais importante para predispor ou agravar lesões nos
membros inferiores (MMII), levando a incapacitação (DIRETRIZES DA SBD, 2009). Mediante o
exposto e considerando a relevância dessa temática para prática assistencial dos profissionais da
saúde, o presente estudo tem como objetivos relatar o caso clínico de uma paciente portadora de pé
diabético, com amputação de 4 pododácilos em membro inferior direito (MID).
METODOLOGIA: Trata-se de um caso clínico que foi realizado com uma paciente portadora de
pé diabético, com amputação de 4 pododácilos em membro inferior direito. A investigação foi
desenvolvida em um ambulatório de curativos de uma Instituição de Ensino Superior, no Município
de João Pessoa-PB, no período de 04.11.13 a 07.08.14. O apreciado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa com Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, e foi aprovado sob protocolo
nº 042/2011. Foi utilizado instrumento de avaliação de feridas semanal e fotografia. DISCUSSÃO
DOS RESULTADOS: No primeiro contato com a cliente foram realizados anamnese, exame físico
e o curativo utilizando as coberturas colagenase, purilon e alginato. Nos atendimentos subsequentes
foi realizada a escolha da cobertura hidrogel e alginato e no quarto mês de tratamento inclui-se a
espuma com prata no cuidado da lesão, e manteve-se avaliação semanal para acompanhamento do
tratamento oferecido. Na avaliação semanal da ferida, utilizou-se um instrumento construído
baseado na Escala de Avaliação de Feridas de Barbara Bates-Jesen e na Pressure Ulcer Scale for
Healing (PUSH), ainda, registro fotográfico digital. O instrumento de avaliação incluía os seguintes
itens: área da ferida; bordas; quantidade do exsudato; odor do exsudato; características do odor;
aspecto do exsudato; tipo de tecido (epitelização, granulação, esfacelo ou escara); sinais de
infecção; e a dor, avaliada com variação de 0 a 3. A soma desses parâmetros, seguindo padrões dos
instrumentos ora apresentados, produziu o total de pontos que determinaram piora ou regressão da
lesão. Portanto, quanto menor os pontos melhor o estado da úlcera, em relação à cicatrização. Na
mensuração do tamanho da lesão usou-se uma régua descartável, medindo maior diâmetro no
sentido céfalo-podal x maior largura da esquerda para a direita, e com a multiplicação das duas
medidas conferiu-se a área. Na troca do curativo retirava-se o anterior, em seguida era realizada a
limpeza de toda região perilesional com clorexidina 2% e secagem do membro lesionado. Na lesão
era feita a irrigação de solução salina a 0,9% (SF) e as torontas de gazes umedecidas com SF 0,9%
manipulava-se com pinças, percorrendo as bordas até o centro da ferida, sempre do menos para o
mais contaminado. Após a secagem das bordas da lesão e da área adjacente com gaze estéril, era
aplicado o creme barreira nas bordas e Ácido Graxo Essencial (AGE) no leito da lesão, jutamente
com a cobertura escolhida e atadura de crepom. N. J. da S., 62 anos, parda, sexo feminino,
costureira, residente na cidade de João Pessoa, com pé diabético ocasionado por ferimento
superficial que infeccionou levando a necrose tecidual e posterior amputação de 4 pododácilos.
Paciente apresenta doenças crônicas (diabetes e hipertensão), neuropatia, microangiopatia e
retinopatia diabética, nega alergia. Nos seus hábitos alimentares tem uma dieta hipoglicemiante. No
exame da peleperilesional apresenta calos, diminuição da sensibilidade no MIE, ausência no MID e
edema com cacifo (++/4+). Na primeira avaliação, em 04/11/13 a cliente com pé diabético, sendo
F1 (ferida nº1) localizada no dorso do pé, apresentava dimensão de 61,75cm², bordas indistintas,
queratose, exsudato esverdeado copioso, odor adocicado, tecido com fibrina 50% e hipergranulação
em 50% do leito da lesão, e dor leve (35 pontos na escala). Foi realizada a troca do curativo,
limpeza com clorexidina 2% e SF 0,9%, e inicialmente aplicou-se o creme barreira nas bordas,
AGE, colagenase, purilon e alginato em esfacelo e necrose de coagulação. Na segunda avaliação da
ferida em 10/12/2013, foi escolhida a cobertura hidrogel e alginato, a dimensão foi de 45cm². Em
10/02/14 foi realizada a terceira avaliação a qual apresentou a dimensão de 4,5com² manteve a
mesma cobertura da segunda avaliação. A partir da quinta avaliação da ferida em 24/02/14, a
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dimensão diminuiu para 4cm², bordas indistintas, moderado exsudato seroso, odor característico,
tecido de granulação em 100% do leito da lesão, e dor ausente (13 pontos). Em 11/03/14, na sexta
avaliação a lesão apresentou dimensão de 0,8cm², o uso do hidrogel e alginato foi mantido. Porém,
na sétima avaliação em 27/03/14 observou-se aumento do diâmetro da lesão, 2.5cm², como
cobertura foi utilizada espuma com prata. Apenas em 20/05/14 na décima avaliação a lesão
apresentou 1cm e manteve o uso da cobertura da sétima avaliação. Na décima terceira avaliação
estava completamente epitelizada, foi realizada limpeza do membro com clorexidina 2%, e aplicado
creme barreira. A cliente recebeu alta por cura da lesão. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se
que para o tratamento de pé diabético e suas complicações é necessário avalição contínua da lesão,
levando em consideração não só a introdução de métodos terapêuticos, como também avaliações
fisiológicas específicas, a fim de otimizar os resultados em torno da assistência prestada aos
pacientes. Diante do exposto, fica evidente a importância do papel da enfermagem no cuidado a
pacientes com este tipo de lesão e torna-se necessário o aprofundamento teórico em busca de novas
alternativas de tratamento para pacientes com pé diabético.
DESCRITORES: Pé diabético. Neuropatia Diabética. Enfermagem.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DESAFIOS DA SEGURANÇA DO PACIENTE
Lourdes Gabrielle Lima Beltrão1
Klênia Félix de Oliveira Bezerra2

Introdução: O termo biossegurança foi inicialmente aplicado para indicar um conjunto de ações
necessárias à contenção de riscos inerentes a exposição ou liberação acidental de agentes
infecciosos em laboratórios, tendo como preocupação central a construção de ambientes saudáveis.
Avanços da ciência e da tecnologia trouxeram diferentes inquietudes, ampliando seu foco e campo
de aplicação de modo a abranger a construção de sistemas de prevenção e controle para diferentes
situações de risco (PERES, 2012). A segurança do paciente tem recebido crescente atenção no
campo das organizações de saúde. Os cuidados de saúde, cada vez mais complexos, elevam o
potencial de ocorrência de incidentes, erros ou falhas,principalmente em hospitais. (ROCHA,
BESSA, ALMEIDA, 2012). Uma cultura de segurança fortalecida no âmbito hospitalar emerge
como um dos requisitos essenciais para melhorar a qualidade do cuidado de saúde, não excluindo a
necessidade que tais cuidados se estendam a todos os níveis de atenção a saúde (REIS, 2013)
Atualmente podemos encontrar no Brasil instituições com iniciativas para a segurança do paciente,
como o Centro Colaborador para a qualidade do cuidado e segurança do paciente (PROQUALIS),
vinculado a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a Rede Brasileira de Enfermagem e segurança do
paciente (REBRAENSP), vinculada a Organização Pan-Americana da saúde (OPAS),entre outras.
Contudo, a Anvisa é a referência nacional para tudo que envolve o tema. No Brasil, o Ministério da
Saúde instituiu, em abril de 2013, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, em ressonância
com o apelo individual e/ou coletivo dos profissionais da saúde e da população em geral por uma
atenção segura, livre de incidentes que posam gerar danos à saúde da pessoa. A iniciativa se
consolidou através da criação de espaços valiosos de debates com repercussão para as práticas
assistenciais, de ensino e de pesquisa, assuntos intimamente ligados à graduação e que apresentam
repercussões sobre o perfil de profissional formado. (URBANETTO; GERHARDT, 2013.) Portanto
para que o cuidado seja seguro, é necessário construir uma cultura de segurança, definida pelo
Programa Nacional de Segurança do Paciente como, por exemplo: cultura na qual todos os
trabalhadores, assumam responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus
colegas, pacientes e familiares; cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e
operacionais; cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos
problemas relacionados à segurança; cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o
aprendizado organizacional e cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a
manutenção efetiva da segurança. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Os desafios para o
desenvolvimento da cultura de segurança do paciente são imensos, mas não intransponíveis, e
englobam a necessidade de estabelecimento de estratégias efetivas em três âmbitos: formação de
profissionais da saúde, assistência em todos os níveis de atenção à saúde e pesquisa.
(URBANETTO; GERHARDT, 2013). Metodologia: Foi utilizado artigos obtidos em bases de
dados como Biblioteca Virtual em Saúde – Medline, Scielo, Lilacs – PubMed, delimitando o Brasil
como país, além do inglês, português e espanhol como idiomas e publicações realizadas nos últimos
cinco anos sendo o trabalho completo disponível online e também o PubMed através de trabalhos
completos disponíveis online, em inglês, português ou espanhol, publicados nos ultimo cinco anos
independentemente do país utilizando os descritores citados, com exceção do descritor
“biossegurança” ao qual foi acrescido como filtro para país o Brasil. Discussão: A assistência
segura tem sido o tema central de discussões na área da saúde. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) tem lançado, isoladamente ou em parceria com outras organizações,desafios e diretrizes
com o intuito de fornecer subsídios para a discussão das realidades locais e para que as instituições
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de saúde tenham um ponto de partida para implantar e promover medidas de segurança imperativas
e urgentes. (URBANETTO; GERHARDT, 2013.) O estresse no ambiente de trabalho é percebido
como uma ameaça ao individuo gerando acometimentos nos planos pessoais e profissional por
surgir demandas maiores do que a sua capacidade de enfretamento. A formação acadêmica pode ser
uma fonte de estresse, visto que algumas instituições de ensino são voltadas para o modelo
biomédico em que se prega o saber-fazer como predominante. Ao se delegar múltiplas tarefas
profissionais com um alto grau de exigência e responsabilidade, as quais dependendo do ambiente,
da organização do trabalho e do preparo para exercer sua função, podem ser criadas tensões.
Especialistas em segurança são unanimes ao afirmar que segurança depende das pessoas, de suas
formas de agir e reagir, de hábitos seguros e de processos de trabalho bem organizados,
principalmente na saúde, onde qualquer equivoco pode causar danos severos e até irreversíveis a
outros seres humanos, logo é preciso investir bem no processo de formação e/ou capacitação dos
profissionais de saúde a fim de avaliar e prevenir erros. (SANTOS, RADÜNZ, 2011). Muitos locais
de atuação dos profissionais da saúde tem insatisfatórias condições de trabalho,problemas de
organização, deficiência de recursos humanos e materiais e área física inadequada
ergonomicamente. Acredita-se que esta conformação é fator preditivo para a exposição a riscos
ocupacionais e também influencie a segurança do paciente. (FONTANA, GALLAS, 2010). Os
serviços de saúde visam produzir impacto positivo na condição de saúde da população, e mesmo
não sendo um fator determinante do estado de saúde, possuem papel importante na redução de
complicações e mortalidade. Entende-se como uso dos serviços de saúde todo contato realizado
pelos usuários de forma direta (consultas e internações) ou indireta (realização de exames
preventivos e diagnósticos), logo as desigualdades no uso podem refletir na segurança do paciente.
Há um consenso de que desigualdades no acesso aos serviços de saúde são iniquidades e o
conhecimento a respeito do uso permite avaliar e identificar os grupos mais vulneráveis quanto ao
seu estado de saúde, seja por indisponibilidade de serviços ou comportamentos que conduzam a
resultados adversos ou à não utilização dos serviços disponíveis. (MIQUILIN, et al., 2013). Em
alguns países inúmeras iniciativas de avaliações comparativas da qualidade de serviços hospitalares
têm sido implementadas, com propostas metodológicas e uso de indicadores variados. Para além da
finalidade científica e acadêmica, o resultado de pesquisas e a publicação de listas ranqueando os
hospitais compõem programas de melhoria da qualidade e, em alguns casos, subsídio para a adoção
de medidas regulatórias, muitas vezes, atrelando-se a sistemas de pagamento vinculados à
qualidade. Iniciativas como essa se realizadas em todos os níveis de saúde colaboraria
significativamente para traçar um perfil da qualidade do cuidado e segurança do paciente
permitindo atuações a fim de melhorar os resultados e sabendo onde agir. (MACHADO,
MARTINS, MARTINS, 2013). Para possibilitar que essas nocividades sejam descortinadas é
necessário desconstruir a marcada tendência em aduzir ao campo da biossegurança a categoria de
simples conjunto de normas e recomendações técnicas. Assim, para consolidar de forma crítica um
campo que integre objetos tratados por diversas áreas do conhecimento e que potencialize as ações
de proteção à saúde humana e ao ambiente, não basta o uso normativo de análises de risco. (PERES,
2012). A falta de identificação dos segmentos organizados da população com uma assistência
pública e igualitária contribuiu para o enfraquecimento da proposta de caráter universalista do
Sistema Único de Saúde (SUS) e para o fortalecimento da segmentação, o que cria uma prerrogativa
de segregação, condições diferentes quanto a assistência pública e privada, o que implicaria
diretamente na qualidade do cuidado e segurança dos usuários. (MENUCUCCI, 2009). A
biossegurança centrada em procedimentos para controle de riscos especialmente no ambiente de
laboratório,apresenta o desafio diante da ampliação e da intensificação das situações de riscos frente
ao desenvolvimento das biotecnologias e de outras que penetram os corpos vivos, as mentes
humanas e a sociedade, podendo indiretamente afetar a segurança do paciente. (AUGUSTO, 2012).
A precaução é um axioma para a construção da biossegurança e da biosseguridade e não a avaliação
de risco. Algumas perguntas se colocam na perspectiva ética e da bioproteção, como por exemplo:
Como proteger efetivamente a vida diante de uma dada tecnologia ou de manipulações de agentes
naturais ou artificiais que implicam em perigo para a saúde e para o ambiente? Há possibilidade de
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reversão de possíveis danos? Quem paga essa conta? As variabilidades biológicas estão sendo
consideradas nessas ameaças e nas medidas de proteção? Quem ficará de fora? Aceitamos a
exclusão de elementos da natureza, de classes sociais, de segmentos étnicos, de faixas etárias, de
gênero, de susceptibilidades individuais ou hereditárias nessas medidas? Em que medida a falta de
políticas adequadas de biossegurança e biosseguridade afetam a soberania da população? Como
informar e comunicar essas situações de perigo para uma ação esclarecida e responsável? Buscando
resposta para essas perguntas, criamos a possibilidade de respostas e novas estratégias no tema.
(PERES, 2012). A biossegurança é importante para sua proteção com profissional da saúde e a
proteção de seus pacientes. (CARARRO, 2012). Considerações Finais: Trata-se de um problema
antigo que encontrou na atualidade grande espaço para discussão e tomada de novas condutas,
contudo a perspectiva de não redução da biossegurança a procedimentos de avaliação de risco é
importante. Devemos direcionar a biossegurança para um escopo que inclui sua contextualização
fundamental para atitudes precaucionarias tanto no nível individual, como no social e no
institucional e não algo meramente analítico, estatístico e que sirva pra breves considerações
superficiais apenas no âmbito da saúde, pois biossegurança transcende a saúde. Uma reflexão
acurada sobre habilidades individuais e coletivas para a regulação do risco é fundamental; ao
indivíduo trabalhador ou gestor deve ser dado o espaço que lhe é devido, enquanto ator na produção
do cuidado, de responsabilização pelo dano á si e/ou ao trabalhador e ao usuário do serviço, em
casos de negligência às normas de biossegurança, bem como de contribuição para a criação de
ambientes saudáveis para todos os envolvidos.
Descritores: Segurança do paciente, assistência saúde, biossegurança.
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DIALOGANDO COM UM GRUPO DE MULHERES NO CLIMATERIO SOBRE A
CANDIDÍASE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA
Hewelyn Pinheiro Fraga1
Silas Roberto Guimarães da Penha2
Rachel Cavalcanti Fonseca Pereira 3
Luísa Barreto Pereira Moreno4

Introdução: Na ultima década, o climatério passou a ser um tema bastante discutido, devido a o
aumento da expectativa de vida da população e com isso surgiu a preocupação com a qualidade de
vida, sendo hoje um dos maiores desejos das mulheres vivenciar a fase do climatério com melhor
qualidade, sem que haja preconceito e opressão, desmistificando as ideias imposta pela cultura
brasileira que apresenta uma mulher climatérica sem perspectivas. É importante saber que este
período não representa uma doença e sim uma fase da vida da mulher, em que sua grande maioria
passa por este momento sem queixas ou necessidades de medicamentos, entretanto outras mulheres
apresentam alterações variáveis que não são frequentes. O climatério é a fase da vida da mulher na
qual ocorre a transição do período reprodutivo para o período não reprodutivo. Iniciam-se em torno
dos 40 anos e termina ao redor dos 65 anos de idade. Neste período de tempo ocorre a menopausa, e
é definida como a última menstruação. Em geral ocorre entre os 45 e 55 anos, com media em torno
de 50 a 52 anos. Essa fase pode ser classificada como perimenopausa que é o período que se inicia
antes da menopausa, em torno dos 45 anos de idades, associado ao inicio dos primeiros sintomas do
climatério, e termina no decimo segundo mês após a menopausa. Outras classificações também são
aceitas, como o período de 2 anos que antecedem e os dois que sucedem a menopausa. Os sintomas
comuns a essa fase são calor ou fogachos, sudorese noturna, náuseas, cefaleia, parestesia, mal-estar,
palpitações, insônia, fadiga, labilidade de humor e depressão. Além desses sintomas podem surgir
doenças oportunistas como: doença cardiovascular, incontinência urinária, osteopenia e
osteoporose, hipertensão e doenças vaginais, sendo causada pelo um fenômeno endócrino
decorrente do esgotamento dos folículos ovarianos que ocorre em todas as mulheres de meia idade.
Essas doenças e sintomas são causados por um fenômeno endócrino decorrente do esgotamento dos
folículos ovarianos que ocorre em todas as mulheres de meia idade. Inicia-se entre os 35 e 40 anos,
estendendo-se aos 65 anos, caracterizando-se por um estado de hipoestrogenismo progressivo.
Segundo a literatura, as mulheres neste período, ficam mais susceptíveis a algumas patologias, a
exemplo da candidíase. A Candidíase é uma micose causada por leveduras do gênero Candida, em
que a lesão pode ser branda, aguda ou crônica, superficial ou profunda, e de espectro clínico bem
variável. O principal agente das candidíases é a Candida albicans. Essa espécie faz parte da
microbiota normal dos indivíduos sadios. Todavia, quando há uma ruptura no balaço normal da
microbiota ou sistema imune do hospedeiro encontra-se comprometido, as espécies do gênero
Candida tendem a manifestações agressivas, tornando-se patogêicas. Quando a origem, podem ser
endógena, quando oriundo de um microbiota ou exógena, como uma Doença Sexualmente
Transmissível (DST). A candidíases apresenta diversos sintomas sendo esses os mais frequentes:
coceira intensa na vagina e no canal vaginal, vermelhidão na vulva e vagina, inchaço, ardência,
corrimento branco e espesso, dor durante as relações sexuais, mau cheiro no local afetado. O
diagnóstico da candidíase pode ser detectada com exame ginecológico em que identiﬁcam as placas
brancas aderidas na parede vaginal. Pode ser usada uma ﬁta de papel especíﬁca para medir o pH da
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vagina e também é realizado um exame com visualização microscópica. Quanto a prevenção é
importante ressaltar alguns cuidados como: evitar roupas íntimas que não sejam de algodão, lavar a
região genital somente com água e sabonete neutro ou próprio para a região, sempre que possível,
dormir sem roupas íntimas, evitar absorventes internos, manter boa higiene oral, escovando os
dentes, pelo menos, 3 vezes por dia, evitar comer alimentos ricos em gordura e açúcar, o uso de
preservativo nas relações sexuais também é recomendado, controlar o estresse para evitar a queda
de imunidade, tais cuidados quando adotados diminuem os riscos das pacientes climatéricas
adquirirem ou desenvolverem a candidíase. Descrição da atividade: Visando a melhor qualidade
de vida das pacientes climatéricas, do quadro que as mesmas apresentam e levando em
consideração a necessidade do estado de cada uma delas, foi desenvolvida uma atividade prática,
pelas docentes e discentes da disciplina Pratica Clinica Ginecologia e obstetrícia do sétimo período
do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba no semestre 2014.2. Estas
práticas acontecem em grupo com as mulheres que vivenciam o climatério e a menopausa, sendo
realizadas na Clinica Escola de Fisioterapia da faculdade citada. Os encontros são realizados uma
vez por semana todas as segundas-feira, de 14:00 às 17:00 horas. O grupo conta com 12 mulheres,
com idade média de 47 anos. De início, nos primeiros atendimentos realizados, foi feito a avaliação
fisioterapêutica, seguindo a ficha de avaliação utilizada na disciplina prática. As atividades seguiam
um protocolo, onde o mesmo é obrigatoriamente realizado em todos os atendimentos, sendo
composto por tais critérios: Verificação de pressão arterial, roda de discussão onde nesta parte do
protocolo os alunos foram divididos em dois grupos para serem líderes responsáveis por apresentar
o tema proposto pelas mulheres, de acordo com as dúvidas e necessidades apresentadas pelas
mesmas. Neste relato, será apresentada a experiência sobre a candidíase que foi desenvolvida
utilizando metodologia ativa: roda de conversa. Inicialmente, houve a exposição dialogada sobre a
temática, com trocas de experiência entre alunos, professora e pacientes, tendo desta forma a
participação de todas as partes interessadas, de formar onde cada um dessas partes pôde contribuir
com seus conhecimentos e experiências de vida, visando uma maior riqueza de informações a
respeito do tema abordado, e em seguida foi realizado uma dinâmica sobre o tema citado para
conhecer o entendimento dos pacientes sobre esta patologia. Posteriormente, foi realizado os
exercícios físicos, seguindo: aquecimento dançando e caminhada (10 minutos), alongamento da
musculatura de cervical, tronco, membros superiores e inferiores (15 minutos), fortalecimento da
musculatura de membros superiores e membros inferiores, abdominais, glúteo e peitoral (15
minutos) e para finalizar foi realizado uma técnica de relaxamento, utilizando a massagem nos pés.
Para realização do protocolo foi utilizado alguns materiais: colchonetes, bolas, cadeiras, bastão,
bambolê, aparelho de som, notebook e retroprojetor. Impactos: Ao longo dos atendimentos
realizados nas mulheres climatéricas, observou-se a necessidade de orienta-las a respeito das
alterações corporais, tendo em vista o impacto que essas alterações trazem na vida dos indivíduos,
onde essas alterações são causadas por essa fase. Diante disto podemos observar a importância dos
exercícios realizados pela fisioterapia visando minimizar os sintomas e prevenir as doenças
oportunistas. A cada atendimento as pacientes relatavam que as orientações e os exercícios físicos
trouxeram grandes benefícios ao grupo com redução da sintomatologia, melhor aceitação do seu
próprio corpo, melhora da qualidade de vida, otimização da atividades básicas de vida diária,
melhora na qualidade do sono, no condicionamento físico, e ainda relataram aumento da autoestima
e maior socialização tanto no grupo de atendimento quanto familiar e convívio social.
Considerações Finais: Sabendo-se que o climatério é um período de transformação, adaptação e
até aceitação, com tabus e preconceitos, podendo trazer consigo sentimentos diversos e sendo uma
fase comum a todas as mulheres, é necessário que profissionais de saúde tenham uma melhor
compreensão da mulher climatérica. Assim, o estudo observou que a fisioterapia teve uma relação
horizontal, com as mulheres climatéricas, de forma onde elas se sentiam valorizadas e motivadas a
refletirem sobre as alterações vivenciadas nessa fase e o seus limites, e desmistificando tabus e
preconceitos. Bem como, a grande importância, com o trabalho de educação em saúde, não só para
evitar doenças, mas também, atentou-se para obtenção de mudanças de algumas características
individuais como uma melhor higiene, alimentação,hábitos diários de atividades físicas, em geral
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aos cuidados preventivos importantes e necessários para a promoção de saúde. Enfim, a fisioterapia
tem papel importante na prevenção e promoção de saúde, como também na reabilitação onde se
insere em minimizar a sintomatologia do climatério e melhorar a qualidade de vida das mulheres
que enfrentam esta fase, e ainda tratar disfunções instaladas pelas doenças oportunistas que as
acometem devido a esta fase vivenciada por cada uma delas.
Descritores: Mulheres; Climatério; Candidíase; Fisioterapia.
REFERÊNCIAS
FERREIRA, Cristine Homsi Jorge. Fisioterapia na saúde da mulher: teoria e prática. 1. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001.p. 138-46.
BARACHO, Elza. Fisioterapia aplicada à saúde da mulher. 5. ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2012. p. 21921.
O’ CONNOR, Linda J.; STEPHENSON, Rebeca G. Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e Obsterícia. 2 ed. Barueri,
SP: Manole, 2004.
BARBEDO, L. S.; SGARBI, D. B. G. Cadidiase. Jornal Brasileiro de Doenças sexualmente Transmissíveis. Rio de
Janeiro, v. 22, n. 1, p. 22-38. 2010.
FONSECA, Â. M da, et al. Tratado de ginecologia: Fisiologia do climatério. 3. ed. São Paulo: Roca, 2000. p. 151118
LORENZE, D. R. S. D.; CATAN, L. B., MOREIRA, K.; ARTICO, R.G. Assistência à Mulher Climatérica: novo
paradigma. Revista Brasileira de Enfermagem, Caxias do Sul. V. 62, n. 2, p. 287-93, 2009.
VIDAL, C. R. P. M.; MIRANDA, K. C. L.; PINHEIRO, DA C.; RODRIGUES, D. P. Mulher Climatérica: uma
proposta de cuidado clinico de enfermagem baseado em ideias frerianas. Revista Brasileira de enfermagem, Fortaleza,
v. 65, n. 4, p. 680-4, 2012.

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 96

DOENÇA DE VON WILLEBRAND TIPO 3: 21 ANOS
DE ACOMPANHAMENTO DE UM CASO RARÍSSIMO
Sandra Sibele Leite Vieira de Figueredo1
Breno Luís Rocha Santos2
Gabriela Amanda da Silva Moreira2
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Raul Queiroz Mota de Sousa2
Yuska Paz Weyne2

Introdução: A doença de von Willebrand, descrita pela primeira vez em 1926, é o distúrbio
hemorrágico hereditário mais comum, ainda que seja subdiagnosticada por sua alta complexidade
de diagnóstico, acometendo de 0,1% a 1% da população (RODEGHIERO et al, 1987). Uma
mutação transmitida de forma autossômica no braço curto do cromossomo 12 é responsável pela
disfunção plaquetária e prejuízo na formação do fator von Willebrand (fvW), ocasionando variadas
manifestações clínicas. (BARBOSA et al, 2007). O FvW é uma glicoproteína multimérica
produzida pelo endotélio e pelos megacariócitos e apresenta duas principais funções: propiciar a
adesão de plaquetas ao endotélio do vaso lesado e formar complexo com o fator VIII da coagulação,
transportando-o e protegendo-o da inativação prematura por proteases (MATOS JÚNIOR et al,
2007). Seu nível plasmático normal é de 10 mg/l. A redução de sua concentração na corrente
sanguínea ou a alteração seletiva em seus multímeros de alto peso molecular diminui a adesividade
plaquetária e causa hemorragia clínica. (ABREU et al.,2003) Essa doença caracteriza-se geralmente
por distúrbios brandos da hemorragia primária, pelo prejuízo da adesão plaquetária. A consequente
depleção do fator VIII, nos casos leves e moderados, não chega a causar hemorragias por diáteses
da hemostasia secundária. Existem três tipos principais da Doença de von Willebrand que
condicionam, assim, uma maior ou menor gravidade do quadro clínico, classificados pela Sociedade
Internacional de Trombose e Hemostasia. Tipo 1 é o mais frequente (cerca de 80% dos casos),
caracterizado por uma diminuição parcial da quantidade de FvW (níveis de atividade em torno de
50%) e fator VIII; ao tipo 2 correspondem as alterações qualitativas/funcionais do FvW, e o tipo 3
é extremamente raro, cuja prevalência é de 3 a 5 casos por milhão de pessoas, segundo Inocêncio
et al, sendo a forma recessiva e grave da doença. Os pacientes com o tipo III apresentam uma
concentração do fator completamente reduzida ou ausente, equivalente a <5UI/dL ou <1%, e,
consequentemente, do fator VIII da coagulação, manifestando-se por diátese hemorrágica grave
semelhante à hemofilia. (ZAGO et al, 2013). Devido a mínima formação de FvW, no tipo 3 há
deficiência na adesão plaquetária e diminuição da meia-vida do FVIII, havendo prejuízos na
hemostasia primária e secundária, o que justifica suas características hemorrágicas (BARBOSA et
al, 2007). Estas são principalmente caracterizadas por hemorragias mucocutâneas (epistaxe,
menorragia, hemorragia pós-parto, hemorragia gastrointestinal etc.) e hemorragia prolongada após
intervenções cirúrgicas. Tal como nos doentes hemofílicos, podem ocorrer hemartroses e
hematomas musculares dissecantes graves (JOÃO, 2001). Houve casos também de hemorragia
cerebral. Essa apresentação costuma aparecer no período neonatal ou na infância. O diagnóstico da
doença se dá em três etapas: identificação dos pacientes com distúrbio de hemostasia, diagnóstico e
definição do tipo da doença e caracterização do subtipo (ABREU et al. 2003). Baseia-se na
alteração quantitativa e/ou qualitativa do FvW, acompanhada de deficiência secundária do FVIII.
Os testes que permitem estabelecer o diagnóstico de DvW incluem a dosagem do fator VIII
plasmático, a dosagem do antígeno do FvW , a determinação do valor do cofactor da ristocetina e
do valor da RIPA (aglutinação plaquetária induzida pela ristocetina). Para subclassificar a doença
deve-se recorrer à eletroforese do FvW, o que permite a análise dos seus diferentes multímeros
(BEUTLER et al; VEYRADIER, 1998). O tempo de sangramento (TS), o tempo e atividade da
protrombina (TP) e o tempo de tromboplastina parcialmente ativada (TTPA) podem ser solicitados,
mas devido ao TP ser normal e os valores do TS e do TTPA poderem estar aumentados ou normais,
esses exames são pouco sensíveis no que diz respeito ao diagnóstico da DvW (JOÃO, 2001).
Afirma-se que os doentes com o tipo 3 da DvW não respondem à desmopressina (DDAVP), pois
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não existe FvW circulante ou intracelular capaz de ser liberado ou existem em níveis muito
reduzidos (PERUTELLI et al, 1997). Porém já foram descritos casos de doentes com DvW tipo 3
que responderam à terapêutica com DDAVP (CASTAMAN et al, 1995). A terapia de substituição
com FvW humano purificado associado com FVIII é o principal tratamento preventivo ou curativo.
Alguns doentes desenvolvem aloanticorpos contra o FvW fazendo com que o tratamento de
substituição seja ineficaz e resultando numa reação anafilática associada com a formação de
imunocomplexos. Nestes casos devem ser considerados tratamentos alternativos, como infusões
contínuas do fator VIII recombinante ou do fator VII recombinante ativado. O tratamento
profilático a longo prazo com injeções regulares de FvW humano purificado podem ser necessárias
para doentes com eventos hemorrágicos recorrentes (KESSLER, 2001; LORENZI, 2003). Além da
reposição desses fatores, é amplamente conhecido que a utilização de ACO contendo estrógeno e
progesterona por mulheres com DvW tipo 3 (e a gravidez) diminuem a incidência das hemorragias
(JOÃO, 2001). A terapêutica estrogênica, também eleva os níveis de FVIII (SOUSA et al, 2006).
Descrevemos o caso de uma portadora da doença de Von Willebrand tipo III acompanhada no
Hemocentro do Estado da Paraíba. Metodologia: Pesquisa de natureza qualitativa do tipo estudo de
caso, realizada no mês de julho de 2014, com a utilização de dados do prontuário. Relato do Caso:
M.P.S.N, feminino, 36 anos, parda, solteira, aposentada, com ensino médio completo e natural e
procedente de Santa Rita-PB. Foi encaminhada ao ambulatório de hematologia do Hemocentro da
Paraíba no dia 17/08/1993, por relatar episódios hemorrágicos gastrointestinais, nasais, cutâneos e
intramusculares desde o nascimento, que levaram a várias internações em UTI utilizando nessas
ocasiões plasma fresco, concentrado de hemácias, ácido aminocapróico, ácido tranexâmico e
vitamina K. Relatou ainda o falecimento de uma irmã aos três anos de idade decorrente de
hemorragia intracraniana. Diante dessas informações a hipótese diagnóstica foi de doença de von
Willebrand. O TS de Ivy foi superior a 15 minutos, além do TTPa prolongado – 81,4s – com demais
parâmetros do coagulograma normais. Não se dosava o fator de von Willebran à época, em João
Pessoa. Desde então passou a ser medicada durante os episódios hemorrágicos ou antes de
procedimentos odontológicos com fator VIII de média ou alta pureza, além do ácido tranexâmico e,
esporadicamente, o DDAVP (desmopressina). Apresentou algumas reações alérgicas ao fator VIII
Beriat P, chegando a apresentar um episódio de reação anafilática. Sorologias apresentadas: antiHBc e anti-HBs reagentes, com HBs-Ag, anti-HCV, anti-HIV I/II, HTLV I/II, Chagas e VDRL não
reagentes, demonstrando estado de imunização vacinal para o vírus da hepatite B. Em 21/11/11, a
terapia com o fator VIII foi substituída pelo uso do fator de von Willebrand/ fator VIII e
esporadicamente DDAVP, que em 2012 deixou de ser responsivo. Somente em 24/07/2013
confirmou o diagnóstico de doença de von Willebrand tipo 3 , apresentando dosagem do fvW
menor que 1%, repetido duas vezes quando instituída a profilaxia com administração de fator de
von Willebrand todas as segundas e sextas feiras permanentemente. De 08/10/13 a 25/07/14 a
paciente apresentou três episódios de metrorragia e um de otorrragia, mesmo fazendo uso da
proflaxia indicada. Considerações Finais: A DvW tipo 3 é a forma mais grave desta patologia e na
ausência de tratamento apropriado em centros hospitalares especializados em hemostasia e
trombose as manifestações podem condicionar risco de morte e levar a incapacidade funcional. Não
apresenta até o momento um tratamento curativo, assim, é de extrema importância transmitir aos
seus portadores medidas profiláticas que incluam aconselhamento sobre a não ingestão de antiinflamatórios não esteroidais (AINEs), acompanhamento periódico com médico especialista,
aderência a profilaxia com o fvW portar informativo que identifica sua condição para as situações
de urgência/emergência, somado a isso, evitar esportes radicais e atividades que ofereçam riscos de
trauma, e a realização do aconselhamento genético com estudo da família. O aconselhamento
genético é essencial para fornecer informação sobre riscos associados à doença e sobre as
estratégias de gestão, e deve também levar à identificação de familiares portadores da mutação
causadora da doença.
Descritores: Doença de von Willebrand tipo 3. Fator VIII da coagulação. Hemostasia.
SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 98
REFERÊNCIAS
ABREU, M.P. et al. Anestesia para septoplastia e turbinectomia em paciente portador de doença de von Willebrand.
Relato de caso. Revista Brasileira de Anestesiologia. v.57, n.3, p.382-387, maio/jun. 2003.
BARBOSA, F.T.; CUNHA, R.M.; BARBOSA, L.T.; Doença de von Willebrand e Anestesia. Revista Brasileira de
Anestesiologia. v.57, n.3, p.315-323, maio/jun. 2007.
BEUTLER et al. Williams Hematology, 5.ed., New York: McGraw Hill, 1995.
CASTMAN, G. et al. Factor VIII:C increases after desmopressin in a subgroup of patients withrecessive severe von
Willebrand disease. British Journal Haematology. v.89, n.5, p.147-151, 1995.
FIGUEREDO, M.S.; KERBAUY, J.; LOURENÇO, D.M. Guias de medicina ambulatorial e hospitalar da
UNIFESP-EPM: Hematologia. 1.ed. São Paulo: Manole, 2011.
INOCÊNCIO G. et al, Management of von Willebrand disease type 3 during pregnancy – 2 cases reports. European
Review for Medical and Pharmacological Sciences, Maternidade Júlio Dinis, Centro Hospitalar do Porto, Portugal,
2013. Disponível em: <http://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/2857-2859.pdf>. Acesso em: 28 jul.
2014.
JOÃO, C.; Doença de von Willebrand. Medicina Interna. Lisboa, Portugal. v.8, n.1, p.28-36, 2001.
KESSLER, C.M. Deficiência dos Fatores da Coagulação. In: GOLDMAN, L.; BENNET, J.C. Cecil Tratado de
Medicina Interna. 21.ed, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p.1116-125.
LORENZZI, T.F. Patologia da Hemostasia. In: D’AMICO, E.; DANIEL, M.M.; SILVEIRA, P.A.A. Manual de
Hematologia Propedêutica e Clínica. 3.ed, Rio de Janeiro: Medsi, 2003. p.477-552.
MATOS JÚNIOR, R.M. et al. Rinoplastia em paciente com doença de von Willebrand. Relato de caso. Revista
Brasileira de Anestesiologia, v.57, n.6, p.678-683, nov./dez. 2007.
PERUTELLI, P.; BIGLINO, P.; MORI, P. Von Willebrand Factor: Biological
Functions and Molecular Defects. Pediatric Hematology and Oncology. v.14, p.499-152, 1997.
RODEGHIERO, F.; CASTMAN, G.; DINI, E. Epidemiological investigation of
the prevalence of von Willebrand’s Disease. Blood. v.69, n.2, p.454-459, 1987.
SOUSA, L.A.; FERRÃO, A.; MORAIS, A. Doença de Von Willebrand: dificuldades no diagnóstico. Acta Pediátrica
Portuguesa. Disponível em: http://www.spp.pt/Userfiles/File/App/Artigos/38/20121219200721_caso_clinico_158.pdf
Acesso em: 15 jul. 2014
VEYRADIER, A.; FRESSINAUD, E.; MEYER, D. Laboratory diagnosis of von
Willebrand disease. Int J Clin Lab Res. v.28, n.4, p.201-210, 1998.
ZAGO, M.A.; FALCÃO, R.P.; PASQUINI, R.Tratado de hematologia. 1.ed. São Paulo: Atheneu, 2013

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 99

ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELA
BOLSA FAMÍLIA DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM JOÃO PESSOA
Brenda Evelin Cirilo1
Marcela Almeida Veras2
Anamélia Schuler de Melo Lula3
Zianne Farias Barros4

INTRODUÇÃO: A avaliação nutricional é um processo metódico, sendo o primeiro passo da
assistência nutricional, tendo como objetivo obter informações adequadas, a fim de identificar
problemas ligados à nutrição, composto através de coleta, verificação e interpretação de dados para
tomada de decisões referentes à natureza e à causa de problemas relacionados à nutrição. Os valores
antropométricos representam, no nível individual ou de populações, o grau de ajustamento entre o
potencial genético de crescimento e os fatores ambientais favoráveis e nocivos. Trata-se então de
um procedimento dinâmico, feito por meio de comparações entre os dados obtidos e os padrões de
referência, que envolve não somente a coleta inicial dos dados, mas também a reavaliação periódica
da evolução do estado nutricional do paciente, fornecendo subsídios para o próximo passo, que é o
diagnóstico nutricional. O processo de crescimento e desenvolvimento do ser humano é complexo e
multifatorial, englobando a composição genética do indivíduo e fatores hormonais, nutricionais e
psicossociais. Contudo, a criança comumente cresce de maneira muito previsível. O desvio desse
padrão normal de crescimento pode ser a primeira manifestação de uma grande variedade de
doenças, tanto endócrinas como não endócrinas. Portanto, é de extrema importância a avaliação
frequente do crescimento de uma criança e/ou adolescente. A identificação do risco nutricional e a
garantia da monitoração contínua do crescimento fazem da avaliação nutricional um instrumento
essencial para que os profissionais da área conheçam as condições de saúde dos pacientes
pediátricos. Ao monitorá-los, é possível obter o conhecimento de seu padrão de crescimento,
instrumento importante na prevenção e no diagnóstico de distúrbios nutricionais, como obesidade
ou desnutrição. Cabe destacar que algumas deficiências nutricionais específicas podem ocorrer sem
comprometimento antropométrico imediato, e sua detecção está sujeita a realização de anamnese
nutricional. A fome oculta, deficiência isolada ou combinada de micronutrientes, a obesidade
infantil, maus hábitos alimentares podem ser identificados e confirmados utilizando-se métodos
dietéticos, clínicos e bioquímicos, que também fazem parte da avaliação do estado nutricional. Para
se estabelecer uma comparação de um conjunto de medidas antropométricas com um padrão de
referência, várias escalas podem ser utilizadas, sendo as mais comuns a escala de percentil e o
escore Z. O escore Z significa, em termos práticos, o número de desvios-padrão que o dado obtido
está afastado de sua mediana de referência, já os percentis são derivados da distribuição em ordem
crescente dos valores de um parâmetro, observados para uma determinada idade ou sexo; a
classificação de uma criança em um determinado percentil permite estimar quantas crianças, de
mesma idade e sexo, são maiores ou menores em relação ao parâmetro avaliado. A avaliação do
estado nutricional tem por objetivo verificar o crescimento e as proporções corporais em um
indivíduo ou em uma comunidade, visando a estabelecer atitudes de intervenção. Dessa forma, é de
fundamental importância a padronização da avaliação a ser utilizada para cada faixa etária,
uniformizando assim os critérios empregados pela equipe de saúde. Portanto o objetivo do presente
estudo foi avaliar o estado nutricional de crianças e adolescentes assistidas pela bolsa família e
detectar a influência da renda mensal no estado nutricional dos indivíduos. METODOLOGIA: O
presente estudo trata de uma pesquisa de campo do tipo descritiva, quanto ao objetivo,
observacional, de levantamento quanto aos procedimentos de coleta de dados, com abordagem
qualitativa para avaliar o estado nutricional de crianças e adolescentes assistidas pela bolsa família.
1
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O estado nutricional foi avaliado através do uso do peso, da altura e a idade dos pesquisados. O
estudo foi realizado em uma Unidade de Saúde da Família (USF), conhecida como Alto do Céu IV,
do bairro de Mandacaru em João Pessoa. A amostra foi composta por 50 crianças e adolescentes de
ambos os sexos. Os dados foram coletados no posto Alto do Céu IV da Unidade de Saúde da
Família, com a avaliação do estado nutricional das crianças e adolescentes assistidas pela bolsa
família, através do IMC para idade. Os resultados obtidos foram armazenados em um banco de
dados e as análises foram desenvolvidas através do Microsoft Office Excel pro Windows versão
2013 utilizando frequência simples e percentual. Os resultados foram demonstrados através de
tabelas e gráficos. RESULTADOS: Após a coleta de dados com 50 participantes entre elas
crianças e adolescentes da unidade de saúde da família de mandacaru a análise resultou em 24
participantes assistidos pelo programa da bolsa família, os quais representam 48% do total com o
estado nutricional adequado, pois o IMC encontra-se adequado para a Idade, cerca de 9
participantes apresentaram sobrepeso que implica em 18%, e outros 9 participantes apresentaram
obesidade que implica em 18%, e 14% apresentou obesidade grave com 7 participantes, todos entre
idade de 0 a 16 anos. CONCLUSÃO: Conclui-se que ao avaliar o estado nutricional no presente
estudo que maioria dos entrevistados que são assistidos pelo programa da bolsa família da unidade
de saúde em Mandacaru apresentaram o estado nutricional adequado, e cerca de 32% apresentou
obesidade e obesidade grave, significa que acompanhar, monitorar e orientar o estado nutricional
dos indivíduos como meio de prevenção é necessário, para o cuidado da saúde e prevenção de
dislipidemias das crianças e adolescentes. REFERÊNCIAS: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria
de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Orientações para a coleta e análise de
dados antropométricos em serviços de saúde: Norma Técnica do Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional – SISVAN/Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica. –
Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 76 p.: Il. – (série G. Estatística e informação de Saúde).
Sociedade Brasileira de Pediatria. Avaliação nutricional da criança e do adolescente – Manual
de Orientação / Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento de Nutrologia. – São Paulo:
Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento de Nutrologia, 2009. 112 p.
Palavra-chave: Avaliação nutricional; obesidade; estado nutricional.
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ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM
CONSTIPAÇÃO NA GESTAÇÃO
Alana Mara Araújo Inácio*
Lidiane de Lima Paiva*
Karla Cristina da Silva Pereira*
Mariany de Aarújo Silva Andrade*
Kelly Cristina Muniz de Medeiros**

Introdução: A constipação na gravidez tem uma prevalência de 27,6% e é decorrente da
lentificação do transito intestinal, própria deste período, e geralmente ocorre a partir da 20° semana
de gestação, proporcionada pelas mudanças hormonais, fortemente relacionada com o aumento da
progesterona, que relaxa a musculatura intestinal, diminuindo o peristaltismo. A constipação
intestinal na gestação tem como causa múltiplos fatores envolvidos, tais como os hormonais,
sedentarismo, ingestão diminuída de fibras ou líquidos, uso de medicamentos, etc. A constipação
crônica que algumas mulheres apresentam outras causas, sendo as mais comuns: constipação
crônica funcional, síndrome do intestino irritável (SII) e obstrução do trânsito intestinal. Mulheres
que já sofriam de prisão de ventre antes de engravidar podem ter o quadro agravado durante a
gravidez por que a progesterona, hormônio abundante na gravidez, causa uma lentidão no sistema
digestivo e por isso os alimentos permanecem mais tempo no intestino, piorando esta condição.
Para o diagnostico são necessários dois ou mais sintomas persistentes dos seguintes critérios em um
período de 12 semanas: menos de 3 episódios de evacuações por semana; fezes endurecidas em
mais de 25% das evacuações; sensação de evacuação incompleta em mais de 25% das evacuações;
esforço excessivo em mais de 25% dos episódios e necessidade de manipulação digital para facilitar
a evacuação. Desse modo, o presente estudo teve como objetivo elaborar um material educativo
com o intuito de orientar a conduta adequada a ser seguida em caso de sinais de constipação durante
a gestação. Metodologia: Foi realizada uma revisão na literatura e, com base em estudos do livro
Nutrição Clínica Obstetrícia e Pediatria foi apresentado em linguagem simples e com imagens os
sinais e sintomas, além da conduta a ser seguida pelas gestantes. Apresentação do Álbum Seriado:
Os textos foram escritos utilizando-se a fonte Calibri de tamanho 25, houve destaque para imagens
coloridas, objetivando promover a identificação do paciente com o texto e para os títulos em negrito
e em tamanho 35. Além disso, foi utilizada a linguagem simples e direta. O Álbum Seriado tinha
como tema: ESTRATEGIAS DE INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM CONSTIPAÇÃO NA
GESTAÇÃO. Abordou o significado de constipação; Quais as suas causas; Diagnostico; Condutas a
serem seguidas, além de Dicas com alguns alimentos que irão ajudar o intestino a funcionar
normalmente e também aqueles que devemos evitar. O Álbum Seriado apresentou também uma
receita de uma bebida para o combate da prisão de ventre. Portanto, a conduta a ser seguida deve ser
o aumento do consumo das fibras insolúveis; ingestão apropriada de líquidos; atividade física sob
orientação ou caminhadas e movimentação em geral para a regularização do habito intestinal
(WOG), caso não haja contra indicação medica e obstétrica; criar hábito sanitário diário, de
preferência pela manhã, após o desjejum; explicar a importância da mastigação adequada dos
alimentos, evitando falar durante as refeições; incentivar a realização das refeições em ambiente
tranquilo e indicar a observação da tolerância a alimentos flatulentos. Considerações finais: O
estudo demonstrou que o material escrito tem uma contribuição valiosa para se desenvolver
habilidades e favorecer a prevenção da constipação e seus possíveis agravos e doenças relacionadas,
através de uma alimentação adequada. É de fundamental importância criar, desenvolver e produzir
um material de qualidade que alcance as necessidades de gestantes, que muitas vezes, são
portadores de tantas dúvidas e tabus quanto à nutrição nessa fase de vida. Ainda é necessário que
haja maior interesse de todos os profissionais de saúde na busca por alternativas educativas como
* Graduanda do Curso de Nutrição, FCM-PB. Email: COLOCAR O EMAIL DE CADA UMA DE VOCÊS.
**Nutricionista; Mestre em Ciências da Nutrição pela UFPB; Docente do curso de Nutrição da FCM-PB . Email:
kellycristinamuniz@hotmail.com.
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estas, cartilhas e álbum seriados educativos, manuais esclarecedores, tira-dúvidas, com o único
objetivo de maior aprendizagem e melhor fixação do conteúdo abordado. Descritores: Gravidez.
Obstipação. Gestantes. Constipação intestinal.
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FATORES DE RISCO DE QUEDAS EM MULHERES IDOSAS RESIDENTES EM
COMUNIDADE RELIGIOSA
Tatiane Costa Medeiros1
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Olívia Galvão Lucena Ferreira5

Introdução: O mundo está envelhecendo. Envelhecer, portanto, deixou de ser apenas um fenômeno
populacional e demográfico, com dados estatísticos alarmantes, para fazer parte da realidade e do
cotidiano da maioria das sociedades. Tanto isso é verdade que se estima que, em 2050, cerca de dois
bilhões de pessoas com 60 anos ou mais deverão estar distribuídas pelo mundo, a maioria vivendo
em países em desenvolvimento. Com o passar dos anos, as pessoas ficam mais vulneráveis a
situações que podem levar à perda de autonomia e independência, uma delas é a queda. Autonomia
é a capacidade de decisão, de comando e independência, de realizar algo com seus próprios meios.
Sendo assim, para muitos idosos, viver de modo saudável é ter autonomia e independência, é ter o
direito e a capacidade de decidir e escolher suas ações e atitudes, garantindo uma qualidade de vida
saudável. Dessa forma, a queda pode ser definida como um evento não intencional que tem como
resultado a mudança de posição do indivíduo para o nível mais baixo em relação a sua posição
inicial, proveniente de uma instabilidade do corpo em que ocorre a incapacidade de correção em
tempo hábil. Idosos que vivem na comunidade correm o risco de sofrer quedas múltiplas
anualmente, pois aqueles que sofreram esse evento antes tornam-se mais vulneráveis a cair
novamente; idosos mais saudáveis caem com menor frequência. É fato que as quedas que ocorrem
em pessoas mais velhas e mais debilitadas, levam a fragilidade, a diminuição da capacidade
funcional ou até mesmo a morte. As quedas podem ocorrer em indivíduos de qualquer idade, porém
são mais comuns em pessoas idosas, desencadeadas por fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores
intrínsecos estão relacionados às alterações fisiológicas que acontecem no decorrer do processo de
envelhecimento, assim como a incidência de quedas anteriores, o uso de medicamentos, algum tipo
de déficit sensoriomotor e alterações na deambulação e no estado mental. Os fatores extrínsecos
estão relacionados às características sociais e do ambiente em que o idoso se encontra, como
batentes, escadas sem corrimão, pisos escorregadios, falta de apoio em locais como o banheiro, o
tipo de calçado, e até o uso de equipamentos que auxiliam na deambulação. A maioria das quedas
dos idosos está ligada a interação dos vários fatores citados, que por sua vez comprometem os
sistemas essências para a manutenção do equilíbrio. As quedas podem apresentar como
consequências: fraturas, dependência funcional, alterações psicossociais, pois interferem no
desempenho de atividades básicas diárias, perda da autoconfiança, autonomia e funcionalidade e em
alguns casos podem levar a morte, sendo considerado um dos maiores índices de morte em pessoas
idosas. As mulheres por possuírem uma menor quantidade de massa magra e força muscular estão
mais susceptíveis à queda em relação aos homens de mesma idade, assim como, estão mais
expostas aos fatores extrínsecos, devido à realização de atividades domésticas. Os fatores de risco
extrínsecos que mais se destacaram pelas mulheres estão relacionados com a atividade doméstica,
como por exemplo, carpetes soltos ou com dobras, presença de escadas e objetos de difícil acesso.
Considerando o exposto e que as quedas, ao mesmo tempo em que comprometem a qualidade de vida
dos idosos, custam caro aos serviços de saúde, pois exigem a internação do paciente, faz-se necessário
identificar as causas de quedas em idosos, despertando o olhar dos profissionais em fisioterapia para a
prevenção das mesmas. Objetivo: O objetivo do estudo foi analisar os fatores de riscos de quedas em
mulheres idosas que residem em uma comunidade religiosa, bem como bem como investigar a
incidência de quedas, ao mesmo tempo em que se buscou desenvolver estratégias para a prevenção de
quedas em idosos. Metodologia: Tratou-se de um estudo exploratório, descritivo, observacional
com abordagem quantitativa dos dados. A pesquisa foi realizada na Comunidade Religiosa Santa
Terezinha que se localiza na Faculdade Ciências Médicas da Paraíba. A amostra foi composta por
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sete mulheres idosas residentes nesta comunidade que aceitaram participar do estudo
voluntariamente. Para a coleta dos dados foi utilizado uma entrevista semiestruturada contendo
questões sobre o perfil sócio demográfico, aplicado à Escala de Risco de Quedas de Downton, que
possibilita quantificar o risco de queda de pessoas idosas, onde foram abordadas questões como:
quedas anteriores (sim e não); uso de medicamentos (tranquilizantes, diuréticos, hipotensores,
antiparkinsonicos, antidepressivos); déficits sensoriais (alterações visuais e alterações auditivas);
estado mental (orientado, desorientado) e deambulação (normal, segura com ajuda, insegura com
ajuda ou sem ajuda, impossível). A soma dos resultados acima de três pontos indica risco de queda.
Também foi realizada uma análise ergonômica da residência das participantes com utilização de
câmera fotográfica da marca Sony. Os dados coletados foram analisados a partir de estatística
descritiva, utilizando para tratamento dos dados e elaboração das tabelas o programa Microsoft
Excel®. Para a realização deste estudo foram obedecidos todos os critérios estabelecidos pela
Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde sobre ética em pesquisa com seres humanos.
Resultados e Discussão: O estudo contou com a participação de sete mulheres idosas com idades
variando entre 60 e 89 anos (M = 78 anos), todas com grau de escolaridade superior a oito anos. O
resultado da Escala de Risco de Queda apresentou uma média dos scores das participantes igual a
4,14, indicando alto risco de quedas, revelando a necessidade de identificação dos fatores
desencadeantes para poder preveni-los. Foi observado que 85,7% das participantes sofreram algum
tipo de queda no último ano. Considerando que o uso de alguns medicamentos pode influenciar no
índice de quedas, foi observado quanto ao uso de medicamentos pelas participantes que 22,2 %
utilizam medicamentos tranqüilizantes, 33,3 % utilizam hipotensores (não diuréticos), 11,1%
utilizam antidepressivos, e 33,3% utilizam outros tipos de medicamentos. A literatura atual aponta
que o uso contínuo de medicamentos, bem como a polifarmácia, vem sendo responsabilizados
aumento no risco de quedas em pessoas idosas, principalmente os que provocam sonolência,
alteram o equilíbrio, a tonicidade muscular e/ou provocam hipotensão arterial, como por exemplo,
os anti-hipertensivos inibidores da ECA e beta-bloqueadores que podem provocar tonturas e
hipotensão postural. Destacam-se também os diuréticos que fazem com que o paciente levante mais
frequentemente à noite para urinar, que associado à redução da visão noturna ou à redução da
iluminação local, facilite as quedas. Com relação aos déficits de sentidos, todas possuem déficit
visual, e 43 % possuem déficit auditivo. Todas as participantes estavam orientadas e quanto à
avaliação da deambulação, 57% deambulavam seguras com ajuda e 43% inseguras sem ajuda. Há
várias alterações sensoriais (visão, sistema vestibular e propriocepção) e motoras (força,
coordenação e resistência muscular) associadas ao envelhecimento que interferem no controle
postural ou no equilíbrio, fazendo com que o idoso tenha uma instabilidade postural devido
alterações do sistema motor e sensorial, levando a uma maior tendência a queda. A análise da
residência das participantes foi fundamental para observar e corrigir os fatores extrínsecos de risco,
prevenindo-as de quedas e suas consequências. Os idosos, frequentemente, tem pouca consciência
dos fatores de risco para quedas a que estão sujeitos e deixam de relatar estes aspectos aos
profissionais de saúde. Foi possível durante a inspeção ergonômica observar que o excesso de
mobiliário bem como a disposição espacial dos mesmos e a presença de barreiras arquitetônicas no
prédio residencial, como portas estreitas, escadas e degraus de ligação entre os cômodos, são
frequentes e constantes; outrora, observou-se também adaptações ergonômicas preventivas
insuficientes em banheiros e na cozinha, reduzindo a segurança e a eficiência para realização das
atividades de autocuidado. Embora as participantes vivam em comunidade religiosa, apresentam
vínculos sociais e afetivos entre elas, o que determina a constituição de hábitos mais saudáveis
supervisionados entre si, que evitam situações de carência e sensação de abandono além de ajudar a
prevenir acidentes. Destaca-se também que as idosas envolvidas na pesquisa não realizam nenhum
tipo de atividade física. Esta é de grande importância para o estado fisiológico do idoso, onde o
sedentarismo no envelhecimento é um fator que contribui adicionalmente para uma deterioração do
controle postural. Portanto, os exercícios físicos contribuem para minimizar as alterações do
processo de envelhecimento. Diante do exposto, o presente estudo conclui que dos vários fatores de
risco que levam as mulheres idosas à queda, os mais frequentes são uso de medicamentos antiSUMÁRIO
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hipertensivosa e anti-ansiolíticos, as reduções das acuidades visual e auditiva, ligadas ou não às
doenças crônicas musculoesqueléticas e cardiovasculares, bem como a fatores extrínsecos
existentes nas residências como, excesso de móveis e tapetes avulsos, tendo como consequência a
hospitalização e a impossibilidade de realização das atividades diárias de maneira independente. Em
relação à prevenção destes acidentes é importante que haja uma participação da equipe de
fisioterapia através de palestras, visitas domiciliares, análise e ajustes ergonômicos para que a
pessoa idosa se torne consciente em relação aos fatores de risco modificáveis existentes em sua
residência. Considerações finais: Desta forma, a atuação dos profissionais de saúde para a
prevenção de quedas contribui para garantir maior autonomia e independência aos idosos. A partir
da avaliação dos fatores de risco de quedas, é possível realizar a prevenção mais efetiva que
minimize os riscos de cair em pessoas idosas, prevenindo a instalação de comorbidades que
comprometam a autonomia e a qualidade de vida ao envelhecer.
Descritores: Risco de Quedas; Envelhecimento; Prevenção.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. Brasília:
Ministério da Saúde, 2014.
FABRÍCIO, Suzele Cristina Coelho; RODRIGUES, Rosalina A. Partezani; COSTA JUNIOR, Moacyr Lobo da. Causas
e conseqüências de queda de idosos atendidos em hospital público. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v.38, n.1, abr.
2004.
MENEZES, Ruth Losada de; BACHION, Maria Márcia. Estudo da presença de fatores de riscos intrínsecos para
quedas, em idosos institucionalizados. Rio de Janeiro: Ciências Saúde Coletiva, vol.13, n.4, 2008.
LEIPZIG, R. M.; CUMMING, R. G.; TINETTI, M. E., Drugs and falls in older people: A systematicreview and metaanalysis: II. Cardiac and analgesic drugs. Journal of the American Geriatric Society, 1999.

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 106

FORTALECIMENTO A REDE DE CUIDADO DA SAÚDE DA MULHER: UM RELATO
ABORDANDO A HIPERTENSÃO COMO DOENÇA OPORTUNISTA
Tassiane Noeme Cardoso Barbosa1
Nigia Kallyne Gomes e Silva2
Sabrina Gonçalves da Silva3
Luísa Barreto Pereira Moreno4

Introdução: Estudos demonstram que antigamente, há 300 anos apenas 28% das mulheres
vivenciavam a menopausa e só 5% chegavam aos 75 anos de idade. Atualmente nos países
desenvolvidos, 95% das mulheres chegam à menopausa e 50% chegam aos 75 anos. Apesar do
aumento da expectativa de vida da mulher não foi notado alterações quanto ao período que pode
ocorrer à menopausa, sendo este entre 45 e 55 anos. Sabe-se que a menopausa é apenas um marco,
caracterizado pelo fim do período reprodutivo, ou seja, mais de 12 meses sem fluxo menstrual, que
está dentro de uma fase vivenciada pela mulher, geralmente compreendida entre 40 a 65 anos. Já o
climatério compreende como uma fase natural e inevitável do ciclo biológico da mulher em que
ocorre transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo, marcado por diversas alterações
principalmente biológicas que provocará mudanças físicas, psíquicas e consequentemente sociais.
Estas alterações são determinadas pela diminuição hormonal, sendo o estrogênio o responsável pela
maioria destas que também modifica os níveis de neurotransmissores do tipo dopamina,
noradrenalina e serotonina em certas áreas do sistema nervoso central (SNC). Os principais
sintomas apresentado neste período de alterações são os fogachos, diminuição da lubrificação
vaginal, dispareunia,estresse, insônia, labilidade de humor ou até depressão. Esta fase favorece para
o surgimento de algumas doenças oportunistas como osteoporose, diabetes, doenças do trato
urinário, prolapsos ou ainda doenças cardiovasculares, sendo a hipertensão arterial sistêmica (HAS)
uma das mais frequentes. A HAS é definida como uma doença crônico-degenerativa de natureza
multifatorial, na grande maioria dos casos assintomática, que compromete fundamentalmente o
equilíbrio dos sistemas vasodilatadores e vasoconstritores, o que leva a uma redução da luz dos
vasos e danos aos órgãos por eles irrigados (tônus vasomotor). Portanto, é caracterizada por uma
pressão arterial usual igual ou superior ao valor sistólica 140 mm de Hg e a diastólica 90 mm de Hg,
onde é altamente prevalente no mundo moderno, podendo ser por fatores congênitos e/ ou
adquiridos, não sujeito apenas a diminuição hormonal que ocorre na fase do climatério, mas sim de
diversos fatores, como idade, hábitos de vida, estresse, sono inadequado, obesidade, diabetes, entre
outros, que juntos colaboram para seu surgimento. Devido à presença de vários receptores de
estrogênio distribuídos em todo corpo, com isso é notório sua influência nos vasos sanguíneos, por
aumentar a produção de substâncias vasodilatadoras endógenas, responsável por inibir agentes
vasoconstritores e atua indiretamente diminuindo os níveis séricos de colesterol e lipoproteínas. Os
sintomas mais freqüentes são: cefaléias, tonturas, náuseas e vômitos, sangramento nasal entre
outros. O diagnóstico depende de uma avaliação criteriosa com objetivo de identificar a presença
da hipertensão secundária como, por exemplo, o uso de fármacos e drogas que podem elevar a
pressão arterial, que é aprimorado com a verificação diária da pressão arterial, onde a mesma se
apresentará sempre aumentada. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença que favorece o
aparecimento de doenças mais graves como o acidente vascular encefálico (AVE), arteriosclerose, o
infarto agudo do miocárdio (IAM), e aneurisma. Diante disso seu tratamento não tem cura, mas é
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baseado no controle da pressão arterial, onde cada indivíduo terá o recurso apropriado dependendo
das comorbidades e medidas da pressão. É importante ressaltar que o tratamento para hipertensão
nem sempre significa o uso de medicamentos, mas se estes forem indicados, deve-se aderir ao
tratamento e continuar a tomá-lo mesmo que esteja se sentindo bem. Mas mesmo para quem faz uso
de medicação é imprescindível adotar um estilo de vida saudável baseado nas prevenções diárias
tais como, manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares; Não abusar do sal,
utilizando outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos; Praticar atividade física regular;
Aproveitar momentos de lazer; Abandonar o fumo; Moderar o consumo de álcool; Evitar alimentos
gordurosos; Controlar o diabetes e outras comorbidades. Devido às repercussões que as mulheres
apresentam durante o climatério e pela necessidade do aprendizado dos acadêmicos de fisioterapia,
as docentes responsáveis pela disciplina prática clínica em Ginecologia e Obstetrícia, desenvolvem
atividades que compreendem atendimento individual e em grupo. A atividade em grupo é realizada
na clinica escola de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas nas segundas feiras das 14 às 17
horas na sala de laboratório de práticas corporais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida
das mulheres na fase do climatério e menopausa através de educação em saúde (palestras, rodas de
conversas, vídeos e orientações) e prática de atividade física (com ênfase na funcionalidade).
Participam aproximadamente 15 mulheres previamente avaliadas pela ficha de avaliação
fisioterapêutica da disciplina, atualmente pela turma do sétimo período, a fim de caracterizar o seu
perfil sóciodemográfico, clínico e funcional. Descrição da Atividade: No dia 8 de Setembro do
corrente ano, a atividade proposta teve como tema central a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS),
onde participaram 7 (sete) mulheres, com idade média de 47 anos, com duração de 2 h de atividade.
Inicialmente, foi verificada a pressão arterial de todas as mulheres presentes, seguida por uma roda
de conversa abordando o tema citado anteriormente (conceito, sinais e sintomas, fisiopatologia,
diagnóstico e tratamento). Para facilitar o diálogo entre os discentes e as participantes, foi utilizada
uma dinâmica com as tarjetas fixadas no espelho com os indicadores: sinais; sintomas; tratamento e
fatores de risco. Cada uma era convidada a pegar uma figura de um envelope e colar no espelho na
coluna correta, levando em consideração os indicadores corretos. Esta parte teve duração de 15
minutos, onde todas participaram e houve compreensão por parte de todas as envolvidas.
Posteriormente, as discentes responsáveis pela atividade, expuseram um vídeo simples sobre a
temática e logo depois, questionaram as pacientes e houve a interlocução entre os envolvidos. Em
seguida, o protocolo de exercício foi executado, compreendendo a seguinte sequência: aquecimento
(em círculo com execução de exercícios rápidos e contínuos com toda a parte do corpo em
movimento - 7 minutos), alongamento dos principais músculos, (10 minutos), treino funcional (com
bolas, bambolês, bastões e cadeiras (15 minutos), finalizando com o relaxamento (onde as
participantes foram colocadas sentadas, com uma musica instrumental de fundo, e foram orientadas
pela discente a focalizar na respiração, no ato de inspirar e expirar, sentir cada parte do corpo,
permitindo a consciência corporal ao mesmo tempo em que se beneficiavam de um relaxamento),
sendo importante ressaltar que todo o exercício é acompanhado por músicas. Neste dia, houve uma
ênfase principalmente os músculos de Membros Inferiores (MMII) como quadriceps, ísquiotibiais,
íliopsoas, tríceps sural, glúteos, bem como, na musculatura do assoalho pélvico, mas não
esquecendo também da musculatura dos Membros Superiores (MMSS) como peitoral, bíceps,
tríceps, deltóides (anterior e posterior) e trapézio. Impactos: Diante todo o estudo realizado para
essa fase da vida da mulher, foi visto a necessidade de fornecer mais conhecimentos sobre o
climatério e suas repercussões que influenciará positivamente numa melhor aceitação das mudanças
que ocorrem no seu próprio corpo, na conscientização da necessidade e importância dos exercícios
físicos para diminuição dos sintomas e prevenção do aparecimento das doenças oportunistas, que irá
promover a melhora da qualidade de vida e do compromisso de serem multiplicadoras do
conhecimento adquirido. Considerações finais: A realização deste estudo vem contribuir para
ampliar as informações e a obtenção do conhecimento das mulheres durante a fase do climatério,
proporcionando melhoria na qualidade de vida da população feminina do grupo assistido. O estudo
também espera contribuir com informações para uma nova visão da assistência de fisioterapia a
mulher no período de climatério. O cuidado proporcionado pela atividade foi caracterizado como
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estímulo favorável à quebra e desmistificação de mitos e tabus preconcebidos pela cultura
relacionada ao climatério e à mudança da mulher. Assim, com esta experiência, busca-se produzir
nestas mulheres uma resposta adaptativa as abordagens relacionadas a sua qualidade de vida,
envolvendo a proteção específica dos sinais e sintomas do climatério, bem como as suas doenças
oportunistas, a exemplo da Hipertensão Arterial. Para tanto, é necessário a intervenção de uma
equipe interdisciplinar, incluindo o fisioterapeuta, o qual pode contribuir efetivamente no
enfrentamento da sintomatologia desta fase da mulher através de uma atitude preventiva por meio
do esclarecimento, o cuidado e o autoconhecimento do seu estado biopsicossocial nesta fase.
Descritores: Climatério; Hipertensão; Fisioterapia.
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HEMOFILIA B E SÍNDROME COMPARTIMENTAL DE
MEMBRO INFERIOR: UM RELATO DE CASO
Sandra Sibele Leite Vieira de Figueredo1
Laísa Milena Farias Praciano Peixoto2
Marla Santana Mariano Campos2
Raul Queiroz Mota de Sousa2
Tamara de Souza Sampaio2
Yuska Paz Weyne2

Introdução: A hemofilia é um distúrbio da coagulação sanguínea caracterizado pela deficiência dos
fatores VIII (hemofilia A) ou IX (hemofilia B). A hemofilia A ou forma clássica é mais comum,
com prevalência de 1:10.000, ao passo que a hemofilia B ou "Christmas disease" é encontrada em
1:50.000 a 1:100.000 indivíduos. Ambas possuem herança genética recessiva ligada ao cromossomo
X (SANTOS et al, 2009). O quadro clínico da hemofilia A e B é marcado pela recorrência de
hemorragias, principalmente em articulações (hemartroses) e músculos (hematomas), podendo
também ocorrer em outros locais do corpo e, em casos mais graves, hemorragias internas e do
sistema nervoso central, pseudotumores e hematoma orofaríngeo. É frequente a pessoa com
hemofilia ter decorrentes hemorragias espontâneas nas articulações, o que leva a deformações
articulares. Estas pessoas correm risco de vida quando as hemorragias acontecem na região
retroperitoneal, intracraniana e nos tecidos moles peritraqueais (MONAHAN, 2007). A frequência
e a gravidade dos episódios hemorrágicos dependem do nível residual do fator VIII (FVIII:Ag)
presente no plasma e sua respectiva atividade funcional (FVIII:C). É em função deste nível de
concentração e de atividade que a hemofilia A e B são usualmente classificadas nas formas grave (<
0,01 UI/mL de FVIII:Ag e/ou < 1% de FVIII:C), moderada (< 0,01- 0,05 UI/mL de FVIII:Ag e/ou
< 1-5% de FVIII:C) e leve (> 0,05 a < 0,40 UI/mL de FVIII:Ag e/ou > 5% e < 40% de FVIII:C) e
cerca de 70% do tipo A possui a forma grave, para 45% do tipo B (WHITE et al, 2000). O
diagnóstico da hemofilia consiste na realização de um histórico familiar para buscar os possíveis
antecedentes portadores da hemofilia. O exame físico avalia alguns sintomas e características do
paciente, correlacionando com seu histórico familiar; a união destes resulta no diagnóstico clínico.
Após a observação de tais aspectos, faz-se necessária a confirmação do diagnóstico, a partir da
realização de teste laboratoriais de triagem da coagulação e, caso positivo, exames imunológicos ou
utilizando-se de biologia molecular para dosar o fator ausente e localizar a mutação genética,
respectivamente. (MACEDO, 2005). Uma complicação rara e grave decorrente das hemorragias
comuns ao hemofílico é a síndrome compartimental. Esta é definida como o aumento da pressão
intersticial sobre a pressão de perfusão capilar dentro de um compartimento osteofascial fechado,
podendo comprometer vasos, músculos e terminações nervosas provocando dano tecidual e
consequente necrose(CORTÉS; CASTREJÓN, 2003; KAHAN; MCCLELLAN; BURTON, 1994;
WALLACE; GOODMAN; SMITH, 2007). Trata-se de uma emergência cirúrgica associada à
morbidade significativa se não diagnosticada rapidamente e tratada de forma eficaz. As sequelas de
um caso mal administrado incluem isquêmica de Volkmann, contratura, déficit neurológico,
amputação de membros e síndrome Crush (WALL et al, 2010). O quadro clínico inicial é
caracterizado por dor importante e edema, ocorrendo manifestações tardias como a ausência de
pulsos distais, cianose do membro, parestesia e hipoestesia (ALVES et al, 2011). O tratamento da
síndrome compartimental aguda é através da fasciotomia, que libera os músculos com a abertura da
fáscia no compartimento acometido, descomprimindo-o. Também pode ser realizada uma
fasciectomia, que seria a retirada da fáscia ao invés de apenas abri-la. Sempre quando é a feita a
fasciotomia com a liberação da aponeurose, faz-se uma dermotomia, pois a pele nesse caso pode
atuar como um torniquete impedindo a expansão dos tecidos (CORTÉS; CASTREJÓN, 2003;
SHERIDAN; MATSEN, 1996; WALLACE; GOODMAN; SMITH, 2007). Já o tratamento para
hemofilia consiste na reposição de fator com hemocomponentes, hemoderivados ou com
recombinantes gênicos. Atualmente existem duas modalidades de tratamento com concentrado de
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fatores de coagulação: tratamento sob demanda e tratamento profilático. O tratamento sob demanda
refere-se à infusão do concentrado do fator de coagulação após o episódio hemorrágico (BRASIL,
2011). O tratamento profilático está indicado nas hemofilias graves e tem como objetivo principal
prevenir as hemartroses de repetição que podem levar a deformidades funcionais permanentes
(BRASIL, 2011). A profilaxia é também recomendada pela Federação Mundial de Hemofilia e pela
Organização Mundial de Saúde, como única medida efetiva disponível hoje para garantir a
integridade física, psíquica e social dos pacientes. Descrevemos o caso de um paciente portador de
hemofilia B que apresentou quadro de síndrome compartimental na região medial da perna após
realização de breve esforço físico. Metodologia: Pesquisa de natureza qualitativa do tipo estudo de
caso, realizada nos meses de maio e junho de 2014, com entrevista ao paciente e utilização de dados
do prontuário. Relato de caso: J.C.S, masculino, 48 anos, 70 kg, pardo, casado, com ensino médio
completo e procedente de João Pessoa. Em 11/05/2004 foi diagnosticado com hemofilia B, com um
resultado de 2,29% à dosagem do fator IX-C. Em 28/04/2014 foi admitido no Hemocentro da
Paraíba em João Pessoa relatando fortíssimas dores, parestesia e edema em membro inferior direito
após levantar peso dois dias antes. Foi administrado dipirona EV 1 ampola e fator IX 8000 UI e
realizado imediato encaminhamento do paciente para o Hospital Estadual de Emergência e Trauma
Senador Humberto Lucena em João Pessoa. Após sua admissão no hospital foi realizado doppler
colorido venoso de membro inferior direito que acusou volumoso hematoma de planos musculares
em face medial da panturrilha na topografia do músculo gastrocnêmio medial e ausência de
trombose venosa profunda e/ou superficial. No mesmo dia o paciente foi submetido à fasciotomias
mediais e anterolaterais na perna direita visto que o membro já se encontrava cianótico, edemaciado
e sem pulso. Durante o internamento paciente evoluiu com anemia e infecção local, necessitando
de 8 unidades de concentrado de hemáceas. Foi prescrito dipirona 1 ampola 6/6horas, diazepam
10mg VO às 20 horas, cefalotina 01g 6/6horas, transamin 01 ampola 8/8 horas e fator IX 8000 UI
por dia, sendo modificado para 5000 UI/dia no 8° dia de pós-operatório e mantido até a alta. Cinco
dias após a cirurgia apresentou hemoglobina 11,6g/dL, hematócritos 33,3% V.C.M 97 u3,
leucócitos 8.900/mm3 (01/58/03/00/30/00/08) , TGP 36U/L, TGO 41U/L, ureia 30mg/dl, TTPA
26.7s, TP 16.2s, INR1.22, creatinina 1.05mg/dl, glicose 154mg/dl. As fasciotomias foram fechadas
em 04/06/14 após resolução do processo infeccioso e o tempo de internamento foi de 41 dias.
Conclusão: A gestão da hemostasia em pacientes com hemofilia B submetidos procedimentos
invasivos é essencial para sua segurança. A utilização já bem estabelecida do fator de reposição IX
intravenoso é a alternativa disponível para essas pessoas e deve ser empregada ainda no préoperatório de forma a manter a atividade do fator acima de 50% prevenindo as complicações
hemorrágicas (BLANCHETTE et al, 2003; PODESTÁ et al, 2011; TAKI; SHIRAHATA, 2009).
Não obstante, diversos autores debatem acerca da profilaxia adequada para a prevenção da
artropatia hemofílica e outras complicações hemorrágicas. Avaliações frequentes são necessárias
para a manutenção da saúde desses pacientes e os mesmos devem ser informados desde o seu
diagnóstico da necessidade de avaliação após qualquer evento hemorrágico e/ou doloroso.
Descritores: Hemofilia B. Hemostasia. Coagulação Sanguínea.
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HEMOTRANSFUSÕES PREVENINDO COMPLICAÇÕES ISQUÊMICAS EM
PORTADORA DE ANEMIA FALCIFORME: RELATO DE CASO
Sandra Sibele Leite Vieira de Figueredo1
Sarah Moreira e Silva Alves2
Victor Macedo Machado Freire3

INTRODUÇÃO: A Anemia Falciforme (AF) é um problema de saúde pública. O Ministério da
Saúde estima que, para cada três milhões de crianças que nasçam anualmente no Brasil, 63.000
serão portadoras do traço falciforme e 1.500 dessas, de AF. Trata-se de uma doença hereditária
resultante de uma mutação no cromossomo 11. Essa alteração genética provoca a substituição do
ácido glutâmico pela valina na sexta posição da cadeia β da hemoglobina (Hb), dando origem à
hemoglobina S (HbS). Com isso, ocorre uma diminuição da solubilidade da desoxihemoglobina S
em relação à Hb normal, resultando em uma queda do fluxo sanguíneo na circulação microvascular.
Manifesta-se, portanto, principalmente em eventos vaso-oclusivos, que ocorrem pela adesão
anormal das células brancas e vermelhas ao endotélio, reduzindo o fluxo de sangue na circulação
microvascular, que é principal fator envolvido na vaso-oclusão (FIGUEREDO, 2007). Além dos
sinais e sintomas de anemia crônica, o quadro é marcado por episódios de dores ósteo-articulares,
dores abdominais, infecções e enfartes pulmonares, retardo no crescimento e na maturação sexual,
além de comprometimento crônico de múltiplos órgãos, sistemas ou aparelhos. A destruição do
baço é responsável pela exaltação das infecções graves (septicemias) (SILVA, 2006). A AF é um
dos mais importantes fatores de risco para o acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico agudo. A
incidência desse evento em crianças com essa hemoglobulinopatia pode ser até 280 vezes mais alta
do que na população pediátrica em geral. A transfusão sanguínea se constitui em um recurso
terapêutico para a prevenção e para o controle de várias complicações da AF, como o acidente
vascular encefálico (AVE), síndrome torácica, crises aplásticas, sequestro esplênico, priaprismo e
septicemia, sendo seu principal mecanismo de ação a diminuição das aberrações da sorologia
sanguínea, promovendo, por fim, a diluição das células contendo a HbS e a supressão simultânea da
eritropoiese. As cadeias β globínicas são detectáveis em fase precoce da vida fetal, a partir da 10 a à
12a semana de gravidez, o que possibilitaria o diagnóstico pré-natal da Anemia Falciforme (DI
NUZZO, 2004). Dentre os métodos capazes de diagnosticar a AF, os mais utilizados são: a
Eletroforese ácida em ágar, a Focalização isoelétrica e a Cromatografia Líquida de Alta
Performance (HPLC). A Eletroforese em pH ácido ajuda a confirmar a presença de apenas algumas
hemoglobinas. A Focalização isoelétrica é um método em que as Hb são fracionadas pelo seu ponto
isoelétrico ao longo de um gradiente de pH. Esse processo é estabelecido por um amplo conjunto de
anfólitos carregados isoeletricamente, ou por uma matriz carregada e obtida pela copolimerização
de variável. A Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC) é um método que permite a
detecção de anomalias da hemoglobina de forma bastante segura e muito rápida, sendo bem mais
acessível economicamente (ZANATTA, 2009). A terapia com hidroxiureia para os casos mais
graves, acompanhada da terapêutica transfusional em circunstâncias especiais, como no AVE, são
medidas que vêm mudando a história atual da doença falciforme. A terapia transfusional é um
procedimento que, mesmo em contextos de indicação, deve ser administrado de maneira correta,
respeitando todas as normas e técnicas preconizadas, pois apresenta risco sanitário com a ocorrência
potencial de incidentes transfusionais, sejam eles imediatos ou tardios. Pacientes em regime
transfusional crônico podem desenvolver sobrecarga de ferro, pelo fato dessa substância não
apresentar mecanismos de excreção fisiológica. O excesso de ferro no organismo se deposita de
forma progressiva em vários tecidos e órgãos, como no miocárdio, baço, fígado, glândulas
endócrinas e medula óssea, ocasionando lesão celular e tecidual, fibrose e insuficiência funcional
1

Médica Hematologista, Mestre em Terapia Intensiva, pela Universidade Federal da
sandrasfigueiredo@outlook.com
2
Acadêmica de Medicina, pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, sarahmoreiraa@hotmail.com
3
3Acadêmico de Medicina, pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, victor_mmf@hotmail.com

SUMÁRIO

Paraíba,

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 113

(CANÇADO, 2007). É importante destacar que o fígado é o principal órgão de armazenamento do
ferro e o primeiro a ser lesado, entretanto a lesão de outros órgãos pode contribuir decisivamente
para a morte dos pacientes portadores de AF (BOURBON FILHO, 2011). O comprometimento
cardíaco é uma das principais complicações da sobrecarga de ferro, tendo expressiva importância
expressiva na morbimortalidade de pacientes com AF. Em média, após dez a vinte transfusões
sanguíneas, sem ser realizada a quelação do ferro, podem ser observados sinais laboratoriais e
clínicos decorrentes de sobrecarga de ferro. A dosagem da ferritina sérica é o teste diagnóstico mais
usado na prática clínica para avaliação de sobrecarga de ferro. Trata-se de um método quantitativo,
reprodutível, sensível e de fácil realização. Os três agentes quelantes de ferro disponíveis no Brasil
são: Desferroxamina, Deferiprona e a Deferasirox. Esse último é um novo quelante oral, o qual
promove quelação por 24 horas com apenas uma dose diária oral, reduzindo significativamente a
CHF e a ferritina sérica em adultos, adolescentes e em crianças, a partir dos dois anos de idade. O
presente trabalho teve como objetivo relatar um caso de AF, abordando os benefícios da transfusão
sanguínea em pacientes com lesões isquêmicas cerebrais, os aspectos gerais da doença, as formas de
diagnóstico existentes, além de sua terapêutica. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso
com análise qualitativa de dados. Para a elaboração deste relato, foram realizadas a revisão do
prontuário da paciente, colhendo as informações desde o início do seu atendimento em maio de
2014 até outubro do mesmo ano, e também pesquisas bibliográficas sobre Anemia Falciforme nas
bases de dados SciELO, MD Consult, MEDLINE e LILACS. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS: K. M. C. L, sexo feminino, 16 anos, parda, natural de Mamanguape, com
diagnóstico de Anemia Falciforme (HPLC: S = 94,6%; A2 = 4,1%; F = 1,9%), anteriormente
acompanhada em Campina Grande, onde foi submetida à terapia com hidroxiureia e ácido fólico
por dois anos, parando, por conta própria, de tomar a medicação há cerca de oito anos, chega ao
ambulatório de hematologia do Hemocentro de João Pessoa em 23 de maio de 2014, apresentando
queixas de cefaleias frequentes e de dormência e formigamento nas mãos, edema em mãos e pés e
dor epigástrica. Foi, então, encaminhada ao Ortotrauma de Mangabeira para internação e realização
de exames, que mostraram: Desidrogenase Láctica – DHL – aumentada (1941 U/L); reticulócitos
aumentados (5%); hemoglobina baixa (7,7 g/dl); o volume corpuscular médio – VCM – diminuído
(68,5 fl); bilirrubinas totais e frações, além das transaminases – TGO e TGP – dentro dos valores de
referência; e sorologias para Hepatite B e Hepatite C, HIV, Chagas, Sífilis e HTLV I e II não
reagentes. A Ultrassonografia de abdome total verificou que se trata de uma paciente
colecistectomizada; com ausência de líquido livre; e com moderada aerocolia. O Ecocardiograma
com Doppler concluiu graus discretos de hipertensão pulmonar e insuficiência tricúspide e a
Ressonância Magnética de crânio evidenciou foco de alteração de sinal adjacente ao corno frontal
do ventrículo lateral esquerdo, de aspecto inespecífico, podendo representar sequela de lesão de
natureza vascular isquêmica. A angiografia de Ressonância Magnética é considerada padrão-ouro
para diagnosticar não somente as lesões cerebrais, mas também possíveis obstrução vascular e
lesões que funcionam como gatilho do evento isquêmico. Deve ser sempre indicada se a
confirmação de AVC isquêmico agudo tiver sido realizada previamente por outro método de estudo
por imagem (HUTCHISON, 2004). Diante do caso, optou-se por incluir a paciente em regime de
transfusões mensais de 300 ml com hemácias fenotipadas, para evitar aloimunização, e depletadas
de leucócitos, na forma de hemácias ou filtradas; o objetivo é manter a concentração de
hemoglobina S inferior a 30% e hemoglobina final entre 10 e 12 g/dl (PLATT, 2006). Além disso,
foi feito uso de hidroxiureia e Ácido Acetilsalicílico (AAS) infantil para evitar novos episódios
isquêmicos com sequelas. A redução na proporção da hemoglobina S pode resultar em efeito
benéfico relacionado à melhora do fluxo sanguíneo na microcirculação desse grupo de pacientes
(FERREIRA, 2009). Porém, apesar dos benefícios comprovados da transfusão sanguínea, os
pacientes que são cronicamente transfundidos acabam por desenvolver aumento súbito da
viscosidade sanguínea no período pós-transfusional e sobrecarga de ferro. A realização de Doppler
transcraniano anual também tem sido recomendada em crianças entre dois e 16 anos (nos casos de
exames normais), com mais frequência caso haja achados alterados de fluxo sanguíneo arterial
maior que 200 cm/s. Uma taxa de prevenção de 90% na ocorrência de AVE tem sido descrita em
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crianças assintomáticas com alto fluxo sanguíneo em exames Doppler e submetidas a programas
regulares de transfusão sanguínea (MEKITARIAN E CARVALHO, 2009). A dosagem de ferritina
sérica deve ser monitorada constantemente para avaliação da sobrecarga de ferro, pois o acúmulo
dessa substância gera diversas manifestações clínicas, que variam de acordo com a quantidade e
velocidade, bem como o tempo de exposição ao ferro livre. Em alguns casos, o uso de quelantes de
ferro pode ser necessário para os pacientes que apresentem uma sobrecarga dessa substância.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A anemia falciforme é um problema que acomete todo o Brasil.
Trata-se de uma patologia grave que requer cuidados permanentes. Ela é disseminada devido à falta
de conhecimento do indivíduo com traço falcêmico, ou seja, dos portadores assintomáticos da HbS.
O controle do desenvolvimento dessa hemoglobulinopatia acontece, principalmente, por meio do
diagnóstico precoce, levando ao tratamento preventivo das complicações. O prognóstico da AF é
bom, quando o paciente faz um acompanhamento ambulatorial rigoroso e adequado, tendo
expectativa de vida de 70 anos de idade aproximadamente. A paciente em questão, após esquema de
transfusão sanguínea, hidroxiureia e AAS infantil, encontra-se assintomática. Recentes estudos têm
demonstrado grandes benefícios da realização de transfusões crônicas por toda a vida para pacientes
da faixa etária pediátrica com alto risco de AVE; não houve necessidade ainda de se iniciar a terapia
quelante de ferro, pois a paciente apresenta níveis de ferritina inferiores a 1000 ng/ml.
DESCRITORES: Acidente Vascular Cerebral; Adolescente; Anemia Falciforme.
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IANDÉ GUATÁ: A EXPERIÊNCIA NA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA E A EDUCAÇÃO MÉDICA
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“Não é no silêncio que os homens e as mulheres se fazem,
mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.”
(Paulo Freire)
Introdução: A extensão universitária é tido como um dos pilares da formação acadêmica, trazendo
a interlocução entre a comunidade acadêmica e a sociedade. Na Faculdade de Ciências Médicas da
Paraíba (FCM/PB), é entendida como um processo de prática acadêmica articulado com o ensino e
a pesquisa, objetivando o desenvolvimento de ações de intercâmbio voltadas ao atendimento das
demandas da comunidade possibilitando a formação profissional, junto à sociedade e a produção do
conhecimento capaz de contribuir para a diminuição das desigualdades sociais (FCM, 2006). Nesse
contexto, durante o ano de 2013, o Projeto de Extensão Iandé Guatá (Nossa Caminhada, em tupi)
foi elaborado conjuntamente por professores e estudantes do curso de medicina da instituição,
inspirados pelos princípios da Educação Popular segundo Paulo Freire, com objetivo geral de
possibilitar a vivência entre acadêmicos de medicina e a população indígena, a fim de construir um
olhar mais dialógico e compreensivo sobre o trabalho em comunidade. Assim, a extensão
universitária é entendida como uma via de mão dupla, na qual há quebra da verticalidade de
transmissão do conhecimento, pois os saberes são compartilhados e construídos de forma
compartilhada, tornando todos sujeitos atuantes no processo (MELO NETO, 2001). Essa
experiência de construção coletiva tem se mostrado relevante na formação profissional de quem a
vivencia, pois embasados em pensamentos deste renomado educador e filósofo, aprende-se o poder
libertador da educação, bem como a potencialidade da extensão como mediadora deste processo de
aproximação à comunidade. Para Serrano (2014), o confronto dos conhecimentos adquiridos em
sala de aula com a realidade da comunidade em questão, levam a superar o conceito linear de
ensino, que nem sempre permite por em prática o que se aprende na teoria. Pessoti (2014), ao tratar
sobre a formação médica humanizada, defende que a eficiência clínica dependerá do
desenvolvimento e preparação para lidar com aspectos pessoais, não estritamente biomédicos, dos
pacientes, e a vivência no Projeto de Extensão pode permitir um espaço para o discente desenvolver
essas habilidades e atitutes, apesar de haver poucos trabalhos que estudam a influência prática dos
projetos de extensão na formação dos futuros médicos. Assim, os autores deste trabalho buscaram
relacionar o desenvolvimento de habilidades e atitutes em suas vivências no Projeto de Extensão
Iandé Guatá aos três eixos temáticos que se desenvolvem de maneira vertical durante todo o curso
de medicina da FCM/PB. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência sobre a vivência dos
autores, através da percepção sobre os aprendizados construídos no desenvolvimento das atividades
de extensão. Relato da Experiência: O Projeto Iandé Guatá é composto por 2 docentes, um médico
de família e comunidade e uma fisioterapeuta, e 13 discentes de diversos períodos do curso de
medicina da FCM/PB. Desde o início de sua elaboração, em maio de 2013, são realizadas reuniões
1
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semanais nas dependências desta instituição, para o apronfundamento teórico-reflexivo sobre
extensão universitária, educação popular, saúde indígena, cultura, costumes e aspectos relevantes
desse povo, que são suscitados a partir das visitas mensais à comunidade indígena potiguara. Na
atividade em área indígena, acontecem visitas a famílias da Aldeia São Francisco, localizada no
município da Baía da Traição, sendo cada uma visitada sempre pela mesma dupla de extensionistas,
permitindo a criação de vínculo e a identificação das suas necessidades e potencialidades. O Projeto
tem trabalhado com a concepção não assitencialista, buscando a construção compartilhada com a
comunidade. Assim, a definição da aldeia, das atividades, das famílias e dos dias de visita são
sempre decididos junto a lideranças indígenas, o que favorece uma educação crítica, com uma visão
de cidadania e propiciando o aprimoramento de habilidades de comunicação, negociação e de
diálogo. As visitas dos extensionistas à Comunidade Indígena Potiguara da Paraíba tem permitido
aos estudantes o desenvolvimento de uma visão ampliada de saúde, o conhecimento das
particularidades do sistema de saúde indígena, bem como uma abordagem prática dos problemas de
saúde das famílias visitadas. Muitos destes aspectos aprendidos na extensão abrangem os três eixos
temáticos nos quais o curso de Medicina dessa instituição está organizado. No caso do Eixo
Pessoal-Profissional, visa-se o desenvolvimento da ética e do humanismo dos futuros profissionais
de saúde envolvendo as disciplinas de diversos professores. Seus objetivos perduram durante todo o
curso de medicina, tendo um caráter de horizontalidade, subsidiando o entendimento do ser humano
acerca do processo saúde-doença, incluindo a integração de aspectos psicossociais, culturais,
filosóficos, antropológicos e epidemiológicos. A vivência da extensão engloba as propostas desse
eixo, pois permite o contato com as diversidades, pois aproxima estudantes de diferentes períodos,
estudantes e comunidade, professores e discentes, indígenas e não-indígenas, possibilitando-os
trocar informações e consolidar o aprendizado de maneira coletiva. As atividades proporcionam
ainda, aos extensionistas unirem a teoria e a prática, associado ao desenvolvimento da escuta, da
criação de vínculo e, principalmente, do respeito às diferentes culturas. Para os indígenas a saúde
vai além do processo biológico, pois envolve o Divino, sua relação com a terra (Mãe Natureza) e
relações familiares, o que possibilitou novas visões de saúde dos extensionistas a partir do contato e
do diálogo intercultural. Já o Eixo Interação Ensino-Serviço-Comunidade trabalha os
conhecimentos acerca das políticas e serviços de saúde e suas relações com a comunidade, a fim de
formar médicos cidadãos, comprometidos com as transformações sociais. Para trabalhar com saúde
indígena, foi necessário ao grupo da extensão o estudo das particularidades do sistema de saúde
desse povo contido na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que visa à
adoção de um modelo complementar de serviços nas terras indígenas, de forma a superar as
deficiências de cobertura e acesso ao Sistema Único de Saúde. Os Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI), por exemplo, visam facilitar o acesso dos povos indígenas às ações e serviços
básicos de Saúde. Nele, cada aldeia possui um ou mais Agentes Indígenas de Saúde (AIS), que
atuam na prevenção de doenças e promoção da saúde, inseridos numa equipe multidisciplinar. Nas
vivências, foi possível conhecer algumas agentes de saúde que trabalham no local e perceber as
limitações de seus cuidados, uma vez que a equipe de saúde que trabalha na área indígena é
pequena e responsável por um número grande de aldeias, o que dificulta haver a presença da equipe
com a frequência necessária em cada aldeia. Isto sobrecarrega os AIS, já que são os únicos que
ficam permanentes nas aldeias, o que os torna os principais e muitas vezes os únicos elos da
população com o serviço de saúde. Isso compromete a eficácia do trabalho destes, portanto, ainda é
possível encontrar problemas básicos e fáceis de serem solucionados aos olhos de quem está
inserido na comunidade urbana, mas que no caso da saúde indígena parecem ser mais difíceis e
mais complexos de serem solucionados. Ainda pensando neste eixo, as habilidades de negociação,
do trabalho em grupo e da forma democrática de se trabalhar em comunidade buscando a autonomia
dos indivíduos é despertada, pois se busca, a todo momento, superar ações prescritivas e
verticalizadas, ao entender que a comunidade possui os seus saberes, bem como a academia.O
terceiro eixo é o Técnico-Científico, que relaciona-se com o conhecimento da estrutura e
funcionamento do organismo humano com direcionamento para possíveis situações a serem
enfrentadas na vida profissional. Na estrutura curricular do curso, o objetivo dos temas abordados
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neste eixo é o de prover ao acadêmico instrumentos técnicos, embasados no conhecimento
científico, necessárias ao exercício da medicina. No Iandé Guatá, ao trabalhar de forma permanente
com a mesma família, pode-se tomar conhecimento dos principais problemas e necessidades da
população existentes, tais como: diabetes descompensada, paralisia cerebral, síndrome da
imobilização, obesidade infantil, osteoporose, entre outros; os alunos puderam orientar os membros
das famílias acompanhadas sobre os problemas encontrados e para isso, foi necessário não apenas
resgatar os conhecimentos aboradados nesse eixo do curso, como também aperfeiçoá-los quando
necessário. Cada dupla elaborou um Projeto de Terapia Singular para sua família, a fim de
apresentá-lo à equipe multidisciplinar de saúde da Aldeia São Francisco, podendo contribuir para a
melhoria das condições de saúde da população acompanhada ao favorecer o olhar mais amplo da
equipe sobre àquela família. Outra atividade desenvolvida pelo Projeto de Extensão foi o
Diagnóstico Sócio-Sanitário de Itaepe, uma aldeia isolada e que ainda não foi demarcada como terra
indígena, sendo um território repleto de necessidades e de conflitos pela terra. O objetivo na
confecção deste relatório foi o de colaborar no processo de garantia da atenção à saúde desta
população pelo DSEI, apontando as fragilidades do território e colaborando no planejamento que
visam melhorias da qualidade de vida na aldeia. Foram realizadas conversas com os indígenas
locais e houve contribuição conjunta com a equipe do DSEI. Assim, os estudantes puderam
entender a importância do Diagnóstico Sócio-Sanitário à assistência primária à saúde e a realização
de um trabalho mutidisciplinar. No contato com a saúde e a doença nos diversos momentos com os
indígenas, o grupo percebeu o quanto o entendimento de saúde local se distancia da medicina
convencional, sendo profundamente embasada nas ervas medicinais e conhecimentos adquiridos
pelos ancestrais e anciãos, apontando para a grande importância do compartilhamento de saberes e
da valorização da cultura popular. Considerações Finais: O desenvolvimento integrado dos três
eixos do curso de medicina durantes as atividades do Projeto de Extensão Iandé Guatá proporciona
ao acadêmico inserido na extensão uma visão mais abrangente da saúde, possibilitando-o
aprofundar a teoria, vivenciá-la na prática e descobrir suas limitações. A Extensão Iandé Guatá
mostra-se como uma experiência enriquecedora, por se constituir duma atividade complementar à
faculdade, havendo articulação entre discentes, docentes e comunidade na construção de uma
estratégia eficaz a fim de socializar e difundir conhecimentos teórico-práticos. Contribui ainda para
a formação de um profissional mais humano, uma vez que valoriza a troca de saberes com a
comunidade e aproxima os estudantes da realidade do paciente, a qual muitas vezes não é levada em
consideração na prática médica. Ao perceber ainda, como acadêmicos, que a efetividade do cuidado
depende da possibilidade de por em prática as orientações médicas quando inseridas no contexto em
que o paciente vive, levando em consideração os costumes e crenças desse povo, a tendência é a
formação de médicos mais sensíveis a essas particularidades e capacitados para lidar com as
diversas situações. Assim, concluímos que participar da extensão tem nos propiciado engrandecer a
formação acadêmica para atuação do futuro profissional, desenvolvendo atitudes mais humanas
para a prática da medicina compromissada e cidadã junto aos diferentes contextos da sociedade.
Descritores: Relações Comunidade-Instituição; Extensão Comunitária; Estudantes de Ciências da
Saúde; Saúde Indígena.
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IMPORTÂNCIA DA INGESTÃO DO FERRO PARA GESTANTES
(Álbum Seriado)
Andréa Ferreira de Paiva*
Débora Soares de França Dornelas*
Alessandro da Nóbrega Cunha*
Laura Raquel Santos de Meneses*
Louise Karla Candido Costa**
Kelly Cristina Muniz de Medeiros

Introdução: A causa básica da diminuição dos estoques de ferro é o desequilíbrio entre as
quantidades absorvida e consumo e/ou perdas, que ocorre por diversas vias, resultando no
esgotamento das reservas desse mineral. No caso da anemia ferropriva, ocorre quando as reservas
de ferro no organismo tornam-se insuficientes para manter a eritropoiese e, consequentemente, a
concentração normal de hemoglobina no sangue. A deficiência de ferro pode ocorrer por diversos
fatores, tais como: necessidade aumentada de ferro (crescimento, menstruação, gestação);
diminuição da oferta ou da absorção do ferro (baixa quantidade e/ou biodisponibilidade do ferro na
dieta, doenças inflamatórias crônicas intestinais, gastrectomia); ou perda de ferro (sangramento
patológico por alterações do trato gastrintestinal, verminoses; doação de sangue.). Desta forma, um
significativo aumento no suprimento de sangue materno durante a gestação eleva muito a demanda
de ferro, esse aumento da demanda se dá também pelas necessidades do bebê em seu
desenvolvimento e da placenta, principalmente no segundo e terceiro trimestres. A carência de ferro
nas gestantes podem levar a partos prematuros, baixo peso ao nascer e até nos casos mais graves a
mortalidade infantil. Diante deste contexto, o presente instrumento tem como objetivo elaborar um
material educativo na forma de álbum seriado com o intuito de alertar às mães da importância desse
mineral, bem como dos alimentos mais ricos, da biodisponibidade, dos que contém menor
quantidade e daqueles alimentos que se ingeridos concomitantemente irão inibir a absorção do
mineral em questão. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográficas nas diretrizes de
suplementação diária de ferro segundo a Organização Mundial de Saúde (2013) bem como a
utilização de site acadêmicos e livro didáticos. O álbum seriado foi elaborado com letras legíveis
acompanhadas de figuras para ser de fácil consulta, com textos simples e figuras para complementar
seu entendimento ao público em geral, sendo um material educativo para uso de toda equipe
multidisciplinar de saúde, para que as mães possam ser beneficiadas nesse momento tão especial de
suas vidas. Resultados e discussão: A OMS recomenda que todas as gestantes recebam suplemento
no último trimestre como medida profilática à mobilização dos depósitos de ferro. A orientação
alimentar deve priorizar a ingestão de ferro heme (carnes e vísceras) e melhorar a
biodisponibilidade de ferro não heme (legumes, leguminosas, verduras verde-escuras, ovo) com a
ingestão de sucos ou alimentos ricos em vitamina C junto com as refeições. A estratégia de combate
à anemia ferropriva já está bem estabelecida consistindo nos seguintes pontos: diagnóstico e
tratamento das causas da perda de sangue, controle de infecções que contribuem com a anemia e
suplementação medicamentosa com sais minerais, a fortificação da farinha de trigo ou de leite,
educação nutricional e incentivo à amamentação exclusiva até os seis meses de idade. A partir desta
idade, a composição da dieta é o mais importante fator para a manutenção de uma adequado estado
nutricional de ferro, sendo que sua biodisponibilidade dependerá do tipo de alimento consumido e
sua combinação desse com outros na dieta. Considerações finais: Portanto, conclui-se que a
elaboração de materiais educativos auxiliam de forma lúdica a população mais precisamente as
gestantes a compreender a importância que os alimentos têm na alimentação e que se iniciarmos
deste a lactação, ou seja, no materno exclusivo e após uma alimentação complementar correta, a
mulher que será uma futura mãe minimizará ou até evitará o aparecimento de uma anemia
ferropriva.
Descritores: Suplementação de ferro. Anemia ferropriva. Gestação.
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA COM EXERGAME
NO EQUILÍBRIO DE IDOSOS ATIVOS
Lourdes Dias dos Santos Viturino1
Maria da Conceição Barbosa dos Santos2

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que está ocorrendo de
maneira rápida principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil. Estima-se que entre
os anos de 2000 a 2050 o número de indivíduos com 60 anos ou mais passe de 600 milhões para 2
bilhões, sendo a maior parte desse aumento observada em países em desenvolvimento, onde o
número de indivíduos mais velhos passará de 400 milhões para 1,7 bilhão. O envelhecimento pode
ser compreendido como um conjunto de alterações estruturais e funcionais desfavoráveis do
organismo que se acumulam de forma progressiva, especificamente em função do avanço da idade,
essas modificações causadas no organismo prejudicam o desempenho de habilidades motoras,
dificultando a adaptação do indivíduo ao meio ambiente, desencadeando modificações de ordem
psicológica e social. O envelhecimento pode ser responsável também por não integrar corretamente
o conjunto de informações visuais, labirínticas e proprioceptivas ao SNC, originando-se uma
perturbação no estado de equilíbrio, que pode se manifestar por desequilíbrio corporal. Os sistemas
visual, vestibular e somatosensorial, são afetados e várias etapas do controle postural podem ser
suprimidas, diminuindo a capacidade compensatória do sistema, levando a um aumento da
instabilidade. Sob a perspectiva das alterações funcionais a deficiência de equilíbrio corporal ocorre
com frequência no idoso, pois equilibrar-se é condição fundamental para a realização da maior parte
dos movimentos e deambulação, para tal resultado, é necessário que ocorra um conjunto de ajustes
a fim de manter uma postura estável e permitir que o mover-se aconteça de forma segura.
Compreender o processo de encaminhamento e as potenciais intervenções e contribuições
permitirão que membros de outras equipes de reabilitação passem a utilizar os serviços que essa
profissão proporciona. O fisioterapeuta deve se inserir atuando multiprofissionalmente,
interdisciplinarmente com extrema produtividade, baseado na convicção científica, de cidadania e
de ética, dentro dos diversos níveis de atenção à saúde, na promoção, manutenção, prevenção,
proteção e recuperação da saúde, comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o.
Entre as várias formas de prática de exercícios, encontra-se hoje a gameterapia, que é definido
como um jogo que utiliza componentes eletrônicos para criar um sistema interativo que inclui uma
interface que gera uma feedback visual para o usuário através de um dispositivo de vídeo. A
possibilidade de adaptação e utilização da gameterapia como exercício físico para idosos se deve à
sua natureza eclética com características motoras, lúdicas e cognitivas, permitindo integrar os
domínios da aprendizagem do ser humano como: psicossocial, psicomotor e cognitivo. Partindo
destas informações, surgiu o interesse em realizar o estudo com a gameterapia contribuindo com a
melhora da funcionalidade do idoso, justificando a importância da terapia com game nos pacientes
atendidos no projeto de extensão de geriatria da Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de
Ciências Médicas da Paraíba, bem como o conhecimento técnico-cientifico da comunidade
acadêmica e para a prática profissional. Salientando como objetivo analisar o equilíbrio de idosos
após a intervenção fisioterapêutica com exergame. METODOLOGIA: Tratou-se de pesquisa
intervencionista de caráter experimental, amostra foi composto por 10 idosos ativos com idade de
60 a 70 anos de idade retirados do projeto de extensão de geriatria da Clínica Escola de fisioterapia
da Faculdade de Ciências Médica da Paraíba, apresentando déficit de equilíbrio corporal. Para
coleta dos dados foi elaborado pelos pesquisadores ficha de avaliação contendo os itens de interesse
do estudo: dados sociodemográficos; anamnese; exame físico; o Questionário de Internacional de
1
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Atividade Física –IPAQ com objetivo de verificar a aptidão física dos idosos, consistindo em
critério de inclusão ou exclusão no estudo e a Escala de Equilíbrio de Berg, para avaliação do
equilíbrio corporal dos idosos avaliados, registro de foto com o celular Samsung Galaxy; além do
protocolo específico para aplicação do game. Foi utilizado o equipamento de exergame XBOX
Kinect 360® da Microsoft®, com software próprio com precisão (jogo adventure) no nível (básico)
com menos exigência para o usuário Os participantes foram questionados quanto à voluntariedade,
disponibilidade e participação na pesquisa, bem como, foram esclarecidas todas as dúvidas que
pudessem surgir a cerca dos procedimentos, os voluntários assinaram o termo de consentimento
livre esclarecido conforme resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que rege as
declarações e diretrizes envolvendo seres humanos sob a ótica do indivíduo. Foram realizadas 10
sessões em dois encontros semanais, seguindo protocolo pré-estabelecido: aferição dos sinais vitais,
alongamentos, aquecimentos, intervenção com o game e relaxamento. ANÁLISE DOS DADOS: A
taxa de desequilíbrio corporal revela que as quedas em idosos são as consequências mais danosas
dessa instabilidade, limitando a mobilidade funcional e tornando os mesmos mais dependentes
limitando-os de algumas atividades do cotidiano comprometendo assim sua qualidade de vida. As
habilidades funcionais são dependentes das coerências das interações do sistema sensoriomotor, e
que esse se altera com o processo de senescência, a independência funcional tende a decair com a
idade e juntamente um conjunto de fatores adicionais biológicos, psicológicos e sociais. A
manutenção do controle postural é de suma importância para a realização das atividades de vida
diária as quais exigem a capacidade do indivíduo de estabilizar-se em várias posições, responder
automaticamente a movimentos voluntários do corpo e extremidades, além de reagir a perturbações
externas. Observou-se no presente estudo melhora significativa do equilíbrio bem como melhora da
autoestima após a intervenção com o game corroborando que a funcionalidade está relacionada com
a boa qualidade de vida na velhice e é um importante precursor de saúde. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: O envelhecimento impõem mudanças e os idosos vão se adaptando e criando estratégias
que permitam a manutenção das atividades importantes e motivadoras para suas vidas. O controle
postural é o resultado de um relacionamento complexo e dinâmico entre o sistema sensorial e o
sistema motor, ele é fundamental para a habilidade de desempenhar ou cumprir as tarefas simples e
desafiadoras, a gameterapia mostrou-se eficaz no dinamismo dos dois sistema, contribuindo com a
melhorar funcional do idoso bem como fazer o idoso sair do seu isolamento, redescobrindo as suas
possibilidades de movimento e propiciando a sua reintegração na sociedade.
Palavras chaves: Fisioterapia, Idoso, Game.
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INTERVENÇÕES FISIOTERAPEUTICAS NO RETARDO DA INCAPACIDADE
FUNCIONAL EM IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON
Carla Maria Ramalho dos Santos1
Dayse Ribeiro Pessoa2
Lays Kerollaynne Oliveira3
Leidy Anny Correia de Lira Alves4
Laura de Sousa Gomes Veloso5
José Artur de Paiva Veloso6

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa do Sistema Nervoso Central
no trato extrapiramidal, caracterizada por progressiva perda motora. A degeneração de neurônios da
zona compacta da substância negra resultará numa diminuição da produção de dopamina. Esta
enfermidade degenerativa cursa com uma perda progressiva de células da substância negra do mesencéfalo. A degeneração de neurônios da zona compacta da substância negra resultará numa
diminuição da produção de dopamina, com disfunção da via nigroestriatal e subsequente perda da
dopamina estriatal. Quando aproximadamente 80% dos neurônios da substância negra forem
perdidos, a DP torna-se evidente e os indivíduos começam a experimentar uma grande variedade de
dificuldades. O “parkinsoniano” apresenta manifestações clínicas, motoras, tais como bradicinesia,
tremor de repouso, rigidez e instabilidade postural, levando a alterações na marcha, dificuldades na
realização de tarefas motoras simples, como sentar e levar-se e mudar de posição na cama. Dentre
os achados clínicos não-motores estão: fácies em máscara, sialorréia, disfunção olfatória,
hipotensão ortostática, hiperidrose, disfunção sexual, câimbras, dores, parestesias, disfagia,
incontinência urinária, micrografia, distúrbios do sono, bradifrenia, depressão e demência simples.
Esses distúrbios podem causar diminuição do desempenho das atividades diárias, afetando a
qualidade de vida do paciente. O bom desempenho das atividades diárias exige que o corpo faça
mudanças rápidas de uma posição para outra para manter o equilíbrio. O declínio cognitivo em
pacientes com DP parece ser associado à piora dos sintomas motores. Níveis de depressão e
ansiedade estão relacionados não só para comprometimento cognitivo, mas, também, para os
sintomas motores. Deste modo, a depressão e disfunção cognitiva também podem ser consideradas
como principais preditores de baixa qualidade de vida em pacientes com DP. Por se tratar de uma
doença progressiva degenerativa, foram desenvolvidas escalas para avaliar a doença, desde a
condição clínica geral, incapacidades, função motora e mental até a qualidade de vida dos pacientes.
Tais instrumentos são importantes, pois permitem monitorar a progressão da doença e a eficácia de
tratamentos, já que requer um tratamento contínuo, a longo prazo, farmacológico e nãofarmacológico. Para os indivíduos com doença de Parkinson (DP), a ênfase do tratamento passou a
se preocupar principalmente com amenização das deficiências do sistema motor para considerar
também o impacto do estado da doença na qualidade de vida. A fisioterapia voltada para idosos
com DP está direcionada a minimizar os problemas motores, onde as metas de intervenção
fisioterapêutica são as deficiências e limitações funcionais que emana da doença. Isto é alcançado
através da aplicação de estímulos externos e cognitivos com estratégias para o desencadeamento do
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início da atuação motora. A prática de movimentos usando estas estratégias conduz a uma melhoria
no desempenho das atividades funcionais. O objetivo do estudo foi verificar as repercussões da
intervenção fisioterapêutica em idosos com DP, bem como as terapias disponíveis para seu
tratamento, direcionadas a redução da incapacidade funcional. Metodologia: Trata-se de uma
revisão sistemática com levantamento bibliográfico realizado a partir de artigos indexados nas bases
de dados do SciELO e da PubMed. A pesquisa desenvolveu-se inicialmente no banco de dados
Scielo com a utilização de dois descritores (tratamento fisioterapêutico e Parkinson) sendo
encontrados dois artigos e selecionado apenas um artigo. Os critérios de seleção passaram por fases
de eliminação, que se basearam na leitura do titulo, do resumo, e numa fase mais avançada pela
leitura integral dos artigos. Os critérios de inclusão foram: 1) a data - artigos realizados no período
entre janeiro de 2007 e novembro de 2013; 2) o tipo de estudo - experimentais do tipo casocontrole, ensaio clínico randomizado, corte transversal e longitudinal; 3) o idioma dos artigos - em
inglês e português; 4) disponibilidade do artigo na íntegra. Os critérios de exclusão foram artigos
com animais e aqueles que não apresentavam clareza quanto ao método utilizado e resultados. Na
sequência iniciou-se a pesquisa no banco de dados Pubmed onde para o levantamento dos dados
foram utilizados os seguintes descritores: physical therapy, Parkinson, elderly, treatment
inicialmente sem filtros, e, posteriormente, com filtros utilizando mais descritores: functional
capacity, balance e bradykinesia. Foi selecionado um total de 1.236 artigos, que passaram pela fase
de eliminação, com leitura do título e do resumo chegando a um total de 9 artigos, que seguiram
para a fase de leitura integral dos artigos. Resultados: Dos 9 artigos que se encaixaram de acordo
com os critérios de inclusão, contemplando as variáveis da temática em questão, 08 deles foram
encontrados na base PubMed, publicados ente os anos de 2007 a 2012, dos quais 04 foram ensaios
clínicos randomizados que tiveram como objetivo verificar a eficácia de tratamentos
fisioterapêuticos; 01 caracterizou-se como ensaio clínico controlado, 03 foram estudos de corte
transversal e apenas 01 em corte longitudinal. Na seleção dos artigos 03 foram encontrados a partir
dos descritores Physical Therapy, Treatment, Parkinson, Elderly; acrescentando o descritor
Functional Capacity, encontrou-se mais 02 artigos, e o substituíndo por Balance e Bradykinesia
obteve mais 02 artigos. Com os descritores Parkinson, Elderly, Functional Capacity foram
selecionados 01 artigo e na utilização de tratamento fisioterapêutico e Parkinson 01 artigo,
totalizando a amostra selecionada. De todos os artigos analisados, o equilíbrio e a mobilidade
funcional foram as variáveis mais frequentemente estudadas e, deste, dois mostraram melhoras
significativas nos distúrbios gerados na marcha. Algumas revisões sistemáticas e artigos mostraram
que a fisioterapia tem como objetivo ensinar as pessoas com DP como minimizar os efeitos
debilitantes músculo-esquelético e deficiências sensoriais, a fim de proporcionar uma melhor
qualidade de vida e inclusão social. Em um ensaio clínico controlado, analisado nesta pesquisa,
pacientes com DP parecem ter diminuição da capacidade de desempenho funcional que estão
relacionadas com a gravidade da doença, e os doentes com boa capacidade funcional em um dos
componentes da aptidão física também apresentou boas capacidades nos outros componentes. Foi
constatada uma melhora significativa do equilíbrio dos pacientes do grupo experimental em relação
ao controle (p<0,05) em ambos os instrumentos. O protocolo fisioterapêutico proposto, de
estimulação motora e cognitiva, foi eficaz ao promover importante melhora no equilíbrio estático e
dinâmico dos sujeitos com doença de Parkinson. Discussão: Os programas de reabilitação
direcionados aos pacientes com Doença de Parkinson devem ter como objetivo minimizar os
déficits motores e sensoriais, potencializando o paciente a manter a autonomia e a independência
para realizar as atividades de vida diária. Através de exercícios terapêuticos e de treinos funcionais,
a manutenção da mobilidade global e da capacidade de realizar padrões motores mais complexos
podem modificar a progressão da doença, retardando a instalação de estados demenciais e da
dependência. Os artigos demonstram várias modalidades fisioterapêuticas que repercutiram
positivamente no quadro cinesiológico do parkinsoniano, a utilização do Tai Chi, da estimulação
motora e cognitiva com músicas variadas e de um programa de exercícios intensivos e adaptáveis se
fizeram eficazes na estabilidade postural, no equilíbrio estático e dinâmico com redução das quedas
e melhora da capacidade funcional. Corroborando com esses resultados, a utilização de exercícios
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supervisionados repercutiu beneficamente no equilíbrio dinâmico dos pacientes. Também foi visto
melhora do desempenho motor bilateral de pacientes do Parkinson após a aplicação da Estimulação
Elétrica Funcional (FES). Observou-se que a cinesioterapia associado à imagética motora
desenvolveu a execução de movimentos sequenciais, além dos ganhos mais elevados nos
subconjuntos mentais e motoras dos UPDRS e nos testes cognitivos como na execução das
atividades de vida diária. Houve uma significativa correlação entre as perturbações motoras e o
declínio da qualidade de vida, porém um estudo afirma que os sintomas não motores afetam mais
negativamente a qualidade de vida relacionada à mobilidade dos pacientes com DP quando
comparados aos sintomas motores, acrescentando que dentre as deficiências motoras, apenas a
bradicinesia foi identificada como um contribuinte significativo para a qualidade de vida. Pacientes
com DP parecem ter diminuição da capacidade de desempenho funcional que estão relacionadas
com a gravidade da doença, com utilização de um programa de exercício supervisionado por um
fisioterapeuta, que observou uma diferença significativa no teste de equilíbrio, verificando medidas
antes e após os exercícios supervisionados. A melhora do equilíbrio e na mobilidade das pessoas
com doença de Parkinson foi observada nos artigos que analisaram os efeitos de dois programas de
intervenção, sendo um de exercícios multi-modo com exercícios intensivos e outro de adaptação
sobre o equilíbrio e a mobilidade em pessoas com DP. Ambas as intervenções não apresentaram
diferenças significativas entre os grupos ou na interação entre os fatores de mobilidade ou
equilíbrio. Como essa doença é progressiva, as intervenções de exercícios não devem ser em curto
prazo, mas se tornar parte do estilo de vida diário. Muitos clínicos e pesquisadores acreditam que a
fisioterapia deve começar tão cedo quanto o estabelecimento do diagnóstico, para prevenir a atrofia
muscular, a fraqueza e a capacidade de exercício reduzida. Conclusão: Mesmo a Doença de
Parkinson ser tão debatida, faz-se necessário que mais estudos relacionados às modalidades
terapêuticas direcionadas a esta patologia, bem como os resultados, sejam analisados e divulgados.
A utilização de recursos cognitivos-motores no programa de intervenção fisioterapêutica
proporciona um retardo da progressão da gravidade dos sintomas motores e funcionais em
indivíduos com Doença de Parkinson, considerando a significância estatística dos resultados dos
artigos pesquisados, contribuindo para o desempenho das atividades de vida diária, e,
consequentemente, da melhora da qualidade de vida. Embora a limitação no tamanho das amostras
não garanta de forma conclusiva que a aplicação de qualquer um desses exercícios em outros
pacientes com DP terá o mesmo resultado, havendo pouca evidência científica encontrada na
literatura sobre o condicionamento físico em indivíduos com DP.
Descritores: Modalidades de Fisioterapia, Doença de Parkinson, Idoso.
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LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE AS ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS
DA AROEIRA-DA-PRAIA (Schinus terebinthifolius Raddi)
Evander de Lima Vitorino1
Steno Lacerda de Oliveira2

Introdução: A utilização de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e prevenção de
doenças, é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. No início da década
de 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou que 65-80% da população dos países
em desenvolvimento dependiam das plantas medicinais como única forma de acesso aos cuidados
básicos de saúde (JUNIOR et al, 2005). As plantas medicinais representam fator de grande
importância para a manutenção das condições de saúde das pessoas. As feiras livres são um
manancial, praticamente inexplorado, de investigações que podem fornecer informações da maior
importância para o conhecimento da diversidade, manejo e universo cultural de populações
marginalizadas. O uso e o comércio de plantas vêm sendo estimulados, nas últimas décadas, pela
necessidade de uma crescente população que busca uma maior diversidade e quantidade de plantas
para serem utilizadas no cuidado da saúde e também aplicadas em tradições religiosas (AZEVEDO
et al 2007). Além da comprovação da ação terapêutica de várias plantas utilizadas popularmente, a
fitoterapia representa parte importante da cultura de um povo, sendo também parte de um saber
utilizado e difundido pelas populações ao longo de várias gerações (TOMAZZONNI et al, 2006).
No Brasil, a fitoterapia é uma opção medicamentosa que se adequa às necessidades de vários
municípios no atendimento primário à saúde. De forma geral, os fatores de expansão da fitoterapia
devem-se aos efeitos adversos de fármacos sintéticos, à preferência dos consumidores por
tratamentos “naturais”, crescente validação científica das propriedades farmacológicas de espécies
vegetais, desenvolvimento de novos métodos analíticos para o controle de qualidade,
desenvolvimento de novas formas de preparações e administração dos produtos e relativo baixo
custo (MOREIRA et al, 2008). O fitoterápico, de acordo com a legislação sanitária brasileira, é o
medicamento obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas vegetais. É caracterizado pelo
conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como reprodutibilidade e constância de sua
qualidade. Sua eficácia e segurança são validadas através de levantamentos etnofarmacológicos de
utilização, documentações tecnocientíficas em publicações ou ensaios clínicos de fase 3 (Brasil,
2004a). A partir da publicação em fevereiro de 2000 da RDC 17, a indústria farmacêutica passou a
ter novas formas para o registro de fitoterápicos no Brasil. Desde então, o mercado nacional teve
que se adequar às novas regras, de forma a garantir a qualidade, eficácia e segurança destes
medicamentos. Em março de 2004, esta Resolução foi revogada pela publicação de uma nova
Resolução, a RDC 48, que determina que todos os testes referentes ao controle de qualidade de
fitoterápicos deverão ser realizados em rede credenciada no sistema REBLAS (Rede Brasileira de
Laboratórios em Saúde) ou por empresas que possuam certificado de BPFC (Boas Práticas de
Fabricação e Controle) (Brasil, 2004a). A ANVISA reconhece, dentro daqueles fitoterápicos com
maior número de estudos científicos, uma lista de drogas vegetais que têm a permissão de obter o
registro simplificado pela indústria, não havendo necessidade de validar as indicações terapêuticas e
segurança de seu uso. Caso o fitoterápico não integre a “Lista de registro simplificado de
fitoterápicos”, cabe a indústria farmacêutica, para o lançamento de um fitoterápico no mercado
nacional, dentre outras exigências, comprovar a segurança e eficácia do produto (Brasil, 2004b). No
Brasil, a Resolução RDC nº. 48 e a Resolução – RE nº. 90, publicadas em 16 de março de 2004,
tratam do registro dos medicamentos fitoterápicos e apresentam um guia para a realização de
estudos de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos, respectivamente. A resolução RE nº. 90 foi
elaborada em conformidade com as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS), e recomenda
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estudos de toxicidade aguda e de doses repetidas (TUROLLA et al 2006). Metodologia: Foram
realizadas buscas sistemáticas em importantes bases de dados bibliográficos nacionais e
internacionais em plantas medicinais. Para modo de pesquisa, foram consideradas as seguintes
expressões: aroeira-da-praia, Schinus terebinthifolius Raddi, uso popular da aroeira-da-praia,
Atividades farmacológicas da Schinus terebinthifolius, aroeira (Schinus terebinthifolius). Todos os
registros de artigos publicados entre 2004 e 2014 na base de dados do LILACS e sciELO que
continham qualquer uma dessas expressões, foram identificados, armazenados e tratados.
Características etnobotânicas e atividades farmacológicas desempenhadas pela Schinus
terebinthifolius Raddi: Conhecida como aroeira-da-praia, aroeira-vermelha, aroeira-mansa,
aroeira-pimenteira, entre outros nomes populares, a Schinus terebinthifolius Raddi., pertencente à
família Anacardiaceae, é uma planta pioneira nativa do Brasil. Anacardiaceae está incluída na
Ordem Sapindales, sendo composta por 70 gêneros com aproximadamente 600 espécies,
principalmente de distribuição pantropical, com poucas regiões temperadas. Esta família está
dividida em cinco tribos, sendo que no Brasil estão representadas as tribos Anacardiaceae, Rhoëae e
Spondiadeae. (LACCHIA et al 2009). Schinus terebinthifolius Raddi, é uma espécie dioica que
apresenta ampla distribuição geográfica e plasticidade ecológica. A ela são atribuídas propriedades
medicinais e alimentícias, pois seus frutos “pimenta rosa” são apreciados como condimento
alimentar na cozinha nacional e internacional. (CESÁRIO et al, 2007). Quanto as suas
características, é uma árvore mediana com 5-10 m de altura, perenifólia, dioica, de copa larga e
tronco com 30-60 cm de diâmetro, revestido de casca grossa. Folhas compostas imparipinadas, com
3 a 10 pares de folíolos aromáticos, medindo de 3 a 5 cm de comprimento por 2 a 3 de largura.
Flores masculinas e femininas muito pequenas, dispostas em panículas piramidais. Fruto do tipo
drupa, globóide, com cerca de 5 cm de diâmetro, aromático e adocicado, brilhante e de cor
vermelha, conferindo às plantas, na época de frutificação, um aspecto festivo (LORENZI et al,
2002). O uso medicinal da aroeira é descrito há muitos anos e referido desde a primeira edição da
Farmacopéia Brasileira (1926). Em nosso país, é encontrada em vários lugares do nordeste até o Rio
Grande do Sul. Tem sido alvo de pesquisas envolvendo o uso de extrato de cascas, folhas e frutos, e
do óleo essencial no auxílio a processos cicatriciais, como agente antibacteriano e antifúngico
(ESTEVÃO et al, 2013). Os óleos essenciais constituem os elementos voláteis contidos em muitos
órgãos vegetais, e estão relacionados com diversas funções necessárias à sobrevivência vegetal,
exercendo papel fundamental na defesa contra microrganismos. Cerca de 60% dos óleos essenciais
possuem propriedades antifúngicas e 35% exibem propriedades antibactericidas (LIMA et al, 2006).
Esta espécie possui crescente uso farmacológico, e é considerada pela medicina popular como,
adstringente, antidiarreica, antiinflamatória, depurativa, cicatrizante e febrífuga (OLIVEIRA et al,
2013). Estudos fitoquímicos e biológicos efetuados com espécies do gênero Schinus descrevem a
ocorrência de terpenóides e ácidos graxos; entre os terpenóides, dois triterpenos isolados foram
caracterizados como inibidores específicos de fosfolipase A2. A literatura ainda cita que o extrato
das cascas do tronco e as frações em hexano, clorofórmio e em acetato de etila, provenientes da
partição deste, foram ativos frente à Staphylococcus aureus e que os extratos aquosos inibiram o
crescimento de Candida albicans (MEDEIROS et al, 2007). As partes utilizadas que apresentam
propriedades medicinais são: casca, folhas e frutos. As folhas esmagadas são aplicadas como
antisséptico sobre úlceras cutâneas. Utilizam-se infusões de folhas para doenças respiratórias e a
resina das raízes é popularmente eficaz no tratamento de tumores ganglionares (BARBOSA et al,
2007). Entre as diferentes partes da planta foram relacionados diferentes compostos fitoquímicos
além dos compostos fenólicos temos: compostos nitrogenados, carotenoides, ácido ascórbico e
tocoferóis. Da casca extrai-se um óleo empregado contra tumores e doenças da córnea. Os frutos da
aroeira apresentam flavona apigenina, além de ácido elágico. O fruto possui de 5,50 a 8,41% de
óleo essencial. Este óleo apresenta composição química predominante de monoterpenos (85,1%),
sendo os mais abundantes δ-3-careno (30,37%), limoneno (17,44%), α-felandreno (12,60%), αpineno (12,59%), mirceno (5,82%) e o-cimeno (3,46%), seguido pelos sesquisterpenos (5,34%)
trans-cariofileno, γ-muruleno, E-α-farneseno, δ-cadineno e epi-α-cadinol (OLIVEIRA et al, 2013).
Enquanto o extrato aquoso apresenta outros compostos como a flavanona e naringina (MACHADO
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et al, 2014). O óleo essencial, rico em terpenos, é o principal responsável por várias atividades desta
planta, especialmente como agente antimicrobiano contra vários tipos de bactérias e fungos,
inclusive contra vírus de plantas, bem como atividade repelente contra mosca doméstica (SILVA et,
2011). SOARES et al (2007), relatou a atividade antimicrobiana in vitro da aroeira sobre
microrganismos da cavidade oral, observando que o extrato hidroalcoólico desta planta apresentou
atividade bactericida e bacteriostática sobre S. mutans, S. sobrinus, S. sanguis e L. casei, como
também ação antifúngica sobre C. albicans, C. tropicalis e C. krusei. Conclusão: Diversos estudos
têm demonstrado o elevado potencial antimicrobiano da aroeira, como por exemplo: atividade
antibacteriana do extrato etanólico a 30% da casca sobre Escherichia coli, Pseudomonas
aeuruginosa, Staphylococcus aureus e Bacillus subtilis, nas concentrações de 50 e 100% (SOARES
et al, 2007). O arsenal terapêutico de antifúngicos, de uso sistêmico e tópico, ainda são restritos, e é
clara a necessidade de novos agentes mais eficazes e menos tóxicos, pois muitas dessas drogas
antifúngicas sintéticas disponíveis pertencem ao mesmo grupo de ação farmacológica e possuem o
mesmo mecanismo de ação. (FREIRES et al, 2011). Nesse sentido, as plantas medicinais têm sido o
recurso tradicional mais importante do homem para tratar infecções microbianas, e constituem uma
importante fonte de busca de novos fármacos com atividades terapêuticas, em especial pela
crescente resistência dos microrganismos aos fármacos atuais, e a aparição de novas espécies
patógenas, de origem viral ou fúngica (LUPI et al, 2009). Portanto, a implantação de determinadas
políticas de saúde depende de um conjunto de informações essenciais, que possam subsidiar a
construção da situação da saúde local e a orientação do modelo de atenção (TOMAZZONI et al,
2006). Com isso, um programa adequado de fitoterapia deve incorporar um conjunto de atitudes,
valores e crenças que constituem uma filosofia de vida e não meramente uma porção de remédios.
Desta forma, cabe aos governos assegurar que a prática da medicina tradicional não seja prejudicial,
adotando aspectos que são úteis e estejam de acordo com as crenças populares. A unificação de uma
equipe multidisciplinar é de extrema importância para tratar da saúde dos pacientes e orientar sobre
o uso racional de plantas e medicamentos. Estudos multidisciplinares envolvendo profissionais de
saúde, órgãos reguladores e planos de governo são necessários para que sejam ampliados os
conhecimentos das plantas medicinais, como agem, quais são os seus efeitos tóxicos e colaterais,
como seriam suas interações com novos medicamentos alopatas e quais as estratégias mais
adequadas para o controle de qualidade e produção de fitoterápicos, atendendo às novas normas das
agências reguladoras, como as resoluções da ANVISA.
Descritores: Uso de plantas medicinais. Fitoterapia. Aroeira. Schinus terebinthifolius.
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LIBERAÇÃO MIOFASCIAL E MOBILIZAÇÃO ARTICULAR NOS QUADROS ÁLGICOS
DA COLUNA CERVICAL
Maria Gerlane de Sousa Magalhães1
Joana Rafaela2
Haydêe Cassé da Silva3

Introdução: O segmento cervical da coluna representa uma região de alta complexidade, pois é
composto por um elaborado sistema osteomioarticular que fornece amplos movimentos a cabeça e
ao pescoço. Qualquer alteração óssea, muscular e ligamentar pode provocar irritação das
terminações nervosas situadas na articulação, trazendo a manifestação de dor, tensão e rigidez na
região do pescoço com irradiação ou não para os membros superiores. Por vezes consegue-se
determinar com precisão o motivo do aparecimento da dor cervical, porém na grande maioria dos
casos, é muito difícil ou até mesmo impossível determinar a verdadeira origem, já que as lesões que
provocam a dor são muito ligeiras e não costumam ser detectados através dos exames habituais. A
dor cervical tanto pode ser aguda, de aparecimento súbito e de curta duração, como crônica, por ser
persistente, inflamatória ou traumática de acordo com mecanismo da doença instalado, com
ausência ou presença de envolvimento neurológico, dor inespecífica, sintomas radiculares e
condições articulares graves. Por isso, pertence a um grupo de patologias com aspectos clínicos
multifatorial, envolvendo fatores de riscos individuais, como as características físicas e
psicossociais, além de fatores relacionados a ergonomia, atividades laborativas ou situações
estressantes. A cervicalgia tem prevalência estimada na população geral em 29% nos homens e 40%
nas mulheres, que se alteram quando se observa as atividades exercidas no trabalho. As queixas
musculoesqueléticas podem ser evidenciadas na relação com posturas fixas e prolongadas que
exijam o esforço exagerado compensatório por parte do indivíduo, aliadas a inadequação do
instrumentário de trabalho. Nos casos de acidentes automobilísticos, a condição conhecida como
síndrome do chicote apresenta uma incidência variável de 18% a 60%. Existe um arsenal variável
de opção terapêutica selecionada conforme o quadro clínico, seguindo desde a administração
medicamentosa e/ou intervenções não invasivas prolongadas até a necessidade de cirurgia. O
tratamento fisioterapêutico se baseia na avaliação minuciosa do paciente, levando em consideração
os sinais e sintomas para eleger a terapêutica adequada. Diante dos recursos não invasivos da
fisioterapia, a terapia manual se destaca por contribuir na melhora da tensão muscular e na
mobilidade articular. As manobras em liberação miofascial enfatizam a unidade miofascial, ou seja,
consideram o tecido conjuntivo e a junção neuromuscular como foco de tratamento, enquanto que
na mobilização articular há intenção em promover o movimento espontâneo e livre em sua
amplitude através do movimento passivo oscilatório ou sustentado. Neste sentido, a liberação
miofascial e a mobilização articular associadas possibilitam remoção de incômodos, no que
promove a restauração do movimento, analgesia local, percepção de conforto e mecânica corporal,
fornecendo a sensação sinestésica da junção entre o corpo, a mente e o espírito. Diante deste
pressuposto, este estudo teve o objetivo de analisar os pontos dolorosos de pacientes com dor
cervical antes e após a aplicação de técnicas de liberação miofascial e mobilização articular.
Metodologia: O estudo foi do tipo observacional de campo com abordagem quantitativa para
análise dos dados. A amostra foi composta por seis participantes que receberam tratamento
fisioterapêutico com a técnica de liberação miofascial e mobilização articular no projeto de
extensão “Abordagens Terapeuticas nos Quadros Álgicos Tensionais e Crônicos da Coluna
Vertebral”. Consideraram-se como critérios de inclusão os indivíduos maiores de 18 anos;
alcançado o mínimo de 10 atendimentos, apresentar dor na região da coluna cervical,
voluntariedade de participação na pesquisa. O instrumento utilizado para coleta dos dados foi a
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avaliação dos pontos dolorosos distribuídos segundo a classificação da fibromialgia do Colégio
Americano de Reumatologia, aplicado antes e após da proposta terapeutica. Após esclarecimento
sobre os procedimentos, assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, os participantes
foram posicionados em decúbito dorsal na maca para que o pesquisador pudesse aplicar a técnica de
liberação miofascial na região cervical, considerando os pontos gatilhos existentes de acordo com a
avaliação inicial. Os participantes receberam protocolo terapêutico em dois encontros semanais por
40 minutos no primeiro semestre de 2014. A análise dos dados quantitativos foi realizada através de
estatística descritiva, considerando média, percentual e desvio padrão através do Microsoft Office
Excel®. Resultados: Os participantes eram do gênero feminino com idade média de 54,2 anos
(DP±9,5) receberam uma média de 16 atendimentos no período estipulado. Houve melhora nos
pontos posterior 1, 3 e 5 e nos pontos anteriores 1 e 2 do hemicorpo direito, e no esquerdo houve
melhora nos pontos posterior 1, 2 e 5 e anterior 1. A nota média dos valores atribuídos a sensação
da dor dos pontos dolorosos oscilou entre leve e moderada em ambos lados do corpo, após a
aplicação das manobras. Os efeitos e beneficios das técnicas de terapia manual utilizadas como a
liberação miofascial e a mobilização articular associadas tem grande comprovação científica e vem
sendo cada vez mais utilizadas nas mais diversas patologias, devido o grande número de benefícios
em um menor tempo e pelo baixo custo.Com a realização da mobilização articular, o movimento
que estimula a atividade biológica do líquido sinovial, trazendo nutrientes para a cartilagem
articular avascular das superfícies articulares. A extensibilidade e a força tensiva dos tecidos
articulares e periarticulares são mantidas com o movimento articular. Impulsos nervosos aferentes
dos receptores articulares transmitem informações para o sistema nervoso central e, portanto,
fornecem a percepção de posição e movimento. Os movimentos de oscilação e separação de
pequena amplitude são usados para estimular os mecanorreceptores que podem inibir a transmissão
de estímulos nociceptivos no nível de medula espinhal ou tronco encefálico.contribuindo de forma
substancial para as restrições articulares dolorosas e recupendo a artrocinemática, ou seja, os
movimentos de giro, rotação, rolamento e deslizamento entre as superfícies articulares e, por
conseguinte, os movimentos osteocinemáticos. O retorno dos movimentos promove melhora da
congruência articular, diminuindo o atrito mecânico na articulação, aliviando a dor, edema
e,conseqüentemente, a função do segmento corporal comprometido. E a liberação miofascial com
as vantagens de liberação da fáscia funciona muitas vezes como uma massagem, o que por
consequência direta já nos proporciona uma sensação de alívio e bem estar, promovendo um
aumento na temperatura local pelo movimento das mãos, o que promove maior aporte sanguíneo e
consequentemente uma sensação de relaxamento na área com melhora e facilitação dos fluidos
corporais.O movimento das fáscias, ou seja, musculatura em contato direto com musculatura,
facilita a movimentação dos fluidos do corpo bem como promove sensação de bem estar, o próprio
contato da mão do terapeuta já promove bem estar melhora a locomoção: se a fáscia se encontra
totalmente livre, sem nada que impeça o seu deslisamento normal, a locomoção será mais eficiente
melhorando dores musculares: através da liberação de pontos de tensão e permitindo maior
amplitude de movimento: quando somente um membro encontra-se com amplitude de movimento
restrita ao ser liberada a fáscial deste membro sua amplitude automaticamente será restaurada.Com
essa harmonia há uma reorganização estrutural e funcional. Conclusão: A proposta terapêutica da
liberação miofascial associada a mobilização articular promoveram melhora da dor cervical nos
indivíduos deste estudo, percebidos pela avaliação da sensibilidade dos pontos e da atribuição da
nota quanto a dor. Soma-se a isto a opinião subjetiva do paciente de melhora da sua condi-ção
durante a realização das suas atividades do cotidiano, após as sessões fisioterapêuticas. Sugere-se a
realização de estudos futuros com o objetivo de verificar os efeitos da liberação miofascial
associada a mobilização articular longo prazo.
DESCRITORES: Fisioterapia. Modalidades de fisioterapia. Cervicalgia.
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O PAPEL DOS ALIMENTOS FUNCIONAIS NA PREVENÇÃO E CONTROLE DO
CÂNCER DE MAMA
Fabrizia Kelly Sousa Barbosa1
Marcela de Assis Xavier²
Nathalia Alves de Sousa³
Zianne Farias Barros Barbosa4

Com as crescentes industrialização e globalização, as neoplasias malignas ganharam importância
crescente no perfil de mortalidade mundial no Brasil, elas ocupam segundo lugar como causa de
óbito. Dentre as neoplasias, as que atingem maior número de pessoas do sexo feminino são os
cânceres de mama e colo do útero. O câncer de mama é o mais frequente e o de maior incidência
entre as mulheres brasileiras. Vários são os fatores de risco para o aparecimento do câncer de mama
nuliparidade, idade tardia ao primeiro parto, menarca precoce, menopausa tardia, sedentarismo,
dieta e obesidade. Aspectos nutricionais, seja estado nutricional, seja alimentação habitual são
apontados tanto como protetores como desencadeadores do câncer de mama. Nessa perspectiva,
tanto em serviços de atendimento preventivo da doença como em serviços de tratamento, torna-se
fundamental a inclusão de aconselhamento nutricional às mulheres atendidas que promova um bom
estado nutricional, incentive a ingestão de alimentos protetores e restrinja o consumo de alimentos
de risco. Desta forma o presente trabalho objetiva formular, a partir de uma revisão literária, um
referencial sobre a importância do papel dos alimentos funcionais na prevenção e controle do câncer
de mama. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica onde foi utilizado como fonte de
levantamento de dados, periódicos, sites científicos como: Scientific Eletronic Library On-line
(SciELO), Google Acadêmico e Lilacs sendo selecionados os artigos de maior relevância
publicados no período compreendido entre 2000 e 2014, que abordaram aspectos referentes ao
tema. A literatura sugere que os fatores dietéticos podem contribuir para a carcinogênese mamária,
portanto, a progressão e controle desta doença parecem estar relacionados a hábitos alimentares,
consumo de gorduras, carnes, produtos lácteos, frutas e vegetais, fibras, fitoestrógenos e outros
componentes dietéticos. A importância da dieta na abordagem ao câncer de mama já é reconhecida,
entretanto, os componentes alimentares quimiopreventivos necessitam ser mais bem
fundamentados. Diversas pesquisas têm avaliado a associação da dieta com desenvolvimento ou
com a progressão do câncer de mama. Tais estudos objetivam esclarecer quais constituintes da dieta
podem desempenhar papel protetor ou determinante em relação ao câncer de mama, bem como os
mecanismos pelos quais os nutrientes podem estar envolvidos na progressão, recidiva e
mortalidades decorrentes da doença. Dentre os compostos alimentares estudados por sua ação
quimiopreventiva no câncer de mama, os principais são: o ácido linoléico conjugado (CLA), os
ácidos graxos poliinsaturados n-3, os fitoquímicos (isoflavonas, lignanas e outros compostos nãonutrientes), vitaminas e minerais. Os componentes dietéticos mais investigados e discutidos em
relação ao estresse oxidativo e câncer de mama são as frutas, verduras e gorduras. Resultados de
pesquisas científicas têm evidenciado que dieta rica em frutas e hortaliças e pobre em gorduras
podem reduzir o dano oxidativo e o risco de neoplasia mamária, bem como modular os danos
oxidativos e contribuir com a melhora clínica de pacientes após o diagnóstico da doença. Frutas e
hortaliças são ricas em micronutrientes antioxidantes, os quais representam fatores de proteção para
a carcinogênese mamária, uma vez que neutralizam ou minimizam os efeitos nocivos decorrentes da
excessiva ação das espécies reativas em macromoléculas. O consumo excessivo de gordura esta
relacionado com o desenvolvimento do câncer de mama. A maioria dos estudos sugere que a
associação entre câncer de mama e gordura é mais dependente do tipo de gordura consumida do que
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da ingestão total desta. Por outro lado, o consumo excessivo de gordura total e saturada pode estar
associado ao aumento nos marcadores de oxidação lipídica e nos danos estruturais do DNA.
Dependendo do consumo de alimentos fontes de gordura entre os diversos países, nota-se uma
tendência a redução das taxas de incidência de neoplasia mamaria naqueles cujo consumo de fontes
de n-3, em especial, o óleo de peixe, são elevados, como nos países asiáticos. Estudos experimentais
evidenciam a atividade anticarcinogênica do CLA na neoplasia mamaria, e experimentos in vitro
demonstraram que concentrações fisiológicas deste ácido graxo inibem o crescimento de células
neoplásicas de mama O papel da fibra tem levantado varias publicações sobre a redução do risco de
câncer de mama, aludindo que o aumento do consumo de fibras (frutas, vegetais e grãos integrais)
podem reduzir o risco desse tipo de câncer. Constata-se que dietas ricas em fibras estão associadas
com a alteração da flora colônica, atuando na regulação da recirculação enterohepática de
estrogênios, de tal forma que a quantidade de estrogênio excretado e aumentada. E importante
ressaltar as vitaminas antioxidantes, ou seja, as vitaminas A, C e E, que são as mais investigadas por
sua atuação quimiopreventiva na carcionogênese mamaria. Estudos demonstram que mulheres com
uma dieta rica em frutas e vegetais tem um risco reduzido de desenvolverem câncer de mama.
Pesquisas experimentais e epidemiológicas sugerem a hipótese de que as isoflavonas exercem um
papel protetor no desenvolvimento de tumores mamários, em especial entre a população asiática.
Considerando os fotoquímicos relacionados a neoplasia mamaria, os fitoestrogenos, que sao
compostos fenólicos heterociclicos similares aos estrogênios naturais e sintéticos com propriedades
tanto estrogênicas quanto antiestrogênicas, são os mais amplamente investigados, sendo as
isoflavonas e as lignanas seus maiores representantes. A partir dos resultados obtidos nessa
pesquisa, conclui-se que há várias evidências de que a alimentação tem um papel importante nos
estágios de iniciação, promoção e propagação do câncer de mama, tornando-se de grande
importância os estudos sobre a quimioprevenção, por meio dos alimentos funcionais, os quais
emergem-se como um promissor instrumento no controle do câncer de mama, através de prováveis
mecanismos de ação anticarcinogênicos, antioxidantes, antiinflamatórios, anti-hormonais,
antiangiogênicos, dentre outros.
Palavras-chaves: Câncer de mama; Nutrição; Alimentos funcionais.
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O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE ULCERA VENOSA COM O USO DE TERAPIA
COMPRESSIVA ELÁSTICA
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INTRODUÇÃO: A úlcera vascular é descrito como uma perda de tecido delimitado e irregular
podendo atingir os tecidos subcutâneo e subjacentes, que se localiza nas extremidades dos membros
inferiores que e está relacionado com o ma funcionamento do sistema arterial e ou venoso. As
úlceras venosas são feridas crônicas causada pela insuficiência venosa crônica, onde o seu
reaparecimento resulta em 66% dos casos e que prejudica a qualidade de vida dos portadores, e que
pode atingir pessoas de qualquer faixa etária. O tratamento dessas lesões é longo e complicado e são
causa de hospitalização, o que são responsáveis pela morbidade e mortalidade ( SILVA, et al.,
2011). A ulceração dos membros inferiores é definida como uma ferida abaixo do joelho em
qualquer parte da perna (BROWN, 2008) até o pé, classificando assim como uma ferida crônica, ou
seja, uma ferida presente por mais de 6 semanas que permanece detida em qualquer fase no
processo de cicatrização, onde a enfermagem segue com os cuidados (WERCHEK, 2010). As
etiologias mais conhecidas de ulcera de perna são as venosas com 70% dos casos, as de origem
arterial com 10 a 20% e as mistas com 10 a 15% dos casos (VOWDEN, 2010). O aparecimento
destas úlceras se da pela hipertensão venosa crônica, doença arterial ou a combinação das duas
anteriores(WERCHEK, VOWDEN, 2010). Onde podemos observar que são menos provenientes
pela neuropatia, infecção, vasculites, neoplasias, perturbações sanguíneas e metabólicas, o
linfedema e as de origem iatrogênica (WERCHEK, 2010). A úlcera venosa se mostra como um
grave problema de saúde publica, onde a presença desta causa repercussões socioeconômicas, perda
de dias de trabalhos que pode provocar a ausência, querer cuidados e gastos públicos do Sistema
Único de Saúde, onde também pode causar sofrimento para o portador e para a família e afetar a
qualidade de vida (BRASIL, 2008). O sistema venoso tem a função de trazer gás carbono (CO2) de
volta para o coração. Os membros inferiores possuem uma bomba muscular ou coração periférico
que é constituído pelas veias da panturrilha junto com os músculos, que tem atuam escoando o
sangue venoso de volta para o coração (França e Tavares, 2003). A fisiologia do corpo humano faz
com que o sangue mova-se dos pés em direção ao coração pela função propulsora da musculatura
da panturrilha, aliada à compressão da esponja plantar. É ai que a panturrilha tem a função de
bomba muscular pois ela ajuda as válvulas a empurrarem o sangue de volta para o coração,
superando a gravidade e diminui a pressão no interior das veias. Há três tipos de veias nas pernas:
superficiais, que ficam localizadas próximo à pele; profundas, localizadas nos músculos; e
perfurantes, que conectam as veias superficiais às profundas. As veias profundas levam o sangue até
a veia cava e daí para o coração. Quando o músculo da panturrilha relaxa a pressão cai podendo
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atingir até a pressões negativas. A insuficiência venosa crônica é consequência da insuficiência das
válvulas e do refluxo do sangue para as veias superficiais, que este agravo podem ser de origem
congênita, primaria ou secundaria (SILVA, et al., 2011). É caracterizada como a doença mais séria
da insuficiência venosa, de alto custo e grande prevalência e que geralmente elas abrem novamente
após a cicatrização. As estatísticas relevam que a incidência é mais prevalente no sexo feminino, na
população idosa mostrando uma porcentagem que varia de 0,06% a 1,5% ( SILVA, et al., 2011).
Em geral, a úlcera tem característica de crescimento lento, geralmente se localiza próximo ou sobre
o maléolo medial, pode ser única ou múltiplas, possui bordas irregulares planas e tecidos profundos
são afetados. O leito da lesão pode apresentar fibrina ou esfacelos dependendo do seu grau de
existência. Raramente apresenta tecido necrosado (SILVA, et al., 2011). Este trabalho objetiva-se
em avaliar a cicatrização de ulcera venosa com terapia compressiva elástica. METODOLOGIA:
Trata-se de um caso clínico realizado com um paciente portador de duas úlceras venosas em
membro inferior esquerdo (MIE). A investigação foi desenvolvida em um ambulatório de curativos
de uma Instituição de Ensino Superior, no Município de João Pessoa-PB, no período de 04/02/2014
a 31/03/2014. O apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Resolução nº 466/12, do
Conselho Nacional de Saúde, e foi aprovado sob protocolo nº 042/2011. Foi utilizado instrumento
de avaliação de feridas semanal e fotografia. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: No primeiro
contato com os clientes foram realizados anamnese, exame físico e o curativo. Na avaliação
semanal da ferida, utilizou-se um instrumento construído baseado na Escala de Avaliação de
Feridas de Barbara Bates-Jesen e na Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH), ainda, registro
fotográfico digital. O instrumento de avaliação incluía os seguintes itens: área da ferida; bordas;
quantidade do exsudato; odor do exsudato; características do odor; aspecto do exsudato; tipo de
tecido (epitelização, granulação, esfacelo ou escara); sinais de infecção; e a dor, avaliada com
variação de 0 a 3. A soma desses parâmetros, seguindo padrões dos instrumentos ora apresentados,
produziu o total de pontos que determinaram piora ou regressão da lesão. Portanto, quanto menor os
pontos melhor o estado da úlcera, em relação à cicatrização. Na mensuração do tamanho da lesão
usou-se uma régua descartável, medindo maior diâmetro no sentido céfalo-podal x maior largura da
esquerda para a direita, e com a multiplicação das duas medidas conferiu-se a área. Na troca do
curativo retirava-se o anterior, em seguida era realizada a limpeza de toda região perilesional com
clorexidina 2% e secagem do membro lesionado. Na lesão era feita a irrigação de solução salina a
0,9% (SF) e as torontas umedecidas com SF 0,9% manipulava-se com pinças, percorrendo as
bordas até o centro da ferida, sempre do menos para o mais contaminado. Após a secagem das
bordas da lesão e da área adjacente com gaze estéril, era aplicado o creme barreira nas bordas e
Ácido Graxo Essencial (AGE) no leito da lesão, juntamente com a cobertura escolhida e atadura de
crepom e meia elástica para tratamento compressivo. J. J. da S., 54 anos, branco, sexo masculino,
radialista, residente na cidade de João Pessoa, com úlcera venosa ocasionada por trauma na perna.
Paciente apresenta doença crônica (hipertensão), doença respiratória (asma), nega alergia. Nos seus
hábitos alimentares tem uma dieta hipossódica e hipoglicemiante. No exame da pele perilesional
apresenta cicatriz, telangiectasia, ausência de pelos, pele fina e brilhante, lipodermatoesclerose,
edema com cacifo (++++/4+). Iniciou acompanhamento no ambulatório, em 19/09/11, sendo F1
(ferida nº1) localizada na região do maléolo medial, apresentava dimensão de 87,4cm², bordas
distintas, pouco exsudato seroso, odor ausente, tecido com esfacelo, dor ausente (16 pontos na
escala). Em 04/06/13 surgiu uma bolha na região superior do pé, que se rompeu em 07/06/13
(diagnóstico de erisipela), surgindo F2 (ferida nº2). Realizou-se semanalmente a troca de curativo,
sendo, limpeza com clorexidina 2% e SF 0,9%, aplicava-se o creme barreira nas bordas. Em F1,
utilizava-se colagenase em esfacelo e hidrogel no leito; em F2, alginato de cálcio e papaína 4%. Em
04/02/14 foi iniciada terapia com meia elástica de compressão 20/30 tamanho G. Na segunda
avaliação após o início da terapia compressiva elástica, em 10/02/14, F1 apresentava dimensão de
12cm², bordas indistintas, exsudato seroso moderado, tecido de granulação, edema e dor ausente (16
pontos na escala). Em 31/03/14, a dimensão era 6cm², bordas indistintas, exsudato seroso
moderado, tecido de granulação, edema e dor ausente (15 pontos na escala). F2 localizada na região
superior do pé, apresentava em 01/08/13 dimensão de 20cm², bordas indistintas, exsudato copioso e
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purulento, odor moderado, tecido com esfacelo, hiperemia, dor intensa (32 pontos na escala). Em
21/10/13 foi iniciado terapia compressiva com bota de unna, e F2 com dimensão de 12cm², bordas
indistintas, exsudato seroso moderado, tecido de granulação e dor leve (16 pontos na escala). Em
10/02/14 F2 apresentava-se epitelizada. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foi possível concluir que a
úlcera venosa é uma doença de saúde pública, causando sofrimento e dor para o paciente e requer
cuidado adequado para que a cicatrização seja eficaz. No estudo realizado, observou-se todas as
características de uma úlcera venosa e mostra-se que o tratamento com a terapia compressiva
elástica é de suma relevância no processo de cicatrização, melhorando o funcionamento do retorno
venoso . Pode-se observar a diminuição da ferida em pouco tempo de uso da terapia compressiva,
havendo assim a cicatrização da ferida crônica.
DESCRITORES: Úlcera Venosa. Terapia Compressiva.
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OSTEOTOMIA VALGIZANTE DE TÍBIA PROXIMAL À DIRETA: RELATO DE CASO
Bárbara Almeida Nunes Leite₁
Eduardo Lobo da Rocha₂
Isaac Malheiro de Lucena₃
Rafael Nicodemos de Lucena₁
Túlio Barreto Mantins de Melo₁
José Rodriguez Zorilla Neto₄

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso do paciente ABS, 32 anos, o qual apresentou,
ao chegar ao serviço, queixa de dor em compartimento medial do joelho direito, associado à
deformidade angular do tipo varo. Foi optado por realizar osteotomia medial em cunha de abertura e
fixado com placa calço Puddu, além de enxerto sintético. O resultado foi considerado excelente,
visto que é uma técnica de simples execução, baixa morbidade e ideal para correção do eixo
mecânico dos membros inferiores.
Palavras-chave: Osteotomia. Placa calço Puddu. Joelho varo.

INTRODUÇÃO

O joelho é uma articulação com frequentes deformidades de alinhamento do membro
inferior, além de receber muita carga mecânica, o que são fatores muito importantes no
desencadeamento da osteoartrose. A deformidade do tipo varo é a mais comum dentre as
deformidades de alinhamento do joelho e gera dor e perda de amplitude do movimento, visto que
há uma tensão anormal na região medial da articulação, podendo resultar em perda progressiva de
tecidos condral e ósseo. ₁‚₂. O presente trabalho tem como objetivo uma revisão bibliográfica sobre
o tratamento destes defeitos e o relato de caso de um paciente jovem que apresentava joelho varo
sintomático e foi submetido à osteotomia valgizante de tíbia proximal, técnica de simples execução
para correção da deformidade.

RELATO DE CASO

Paciente ABS, masculino, 32 anos, com queixa de dor em compartimento medial do joelho
direito, mas sem história de trauma. Ao exame físico, foi observado uma deformidade angular do
tipo varo. Foi realizada radiografia panorâmica dos membros inferiores, onde foi visualizado
alterações dos eixos anatômico e mecânico. Além disso, foi realizada ressonância nuclear magnética
e visto lesão em corno posterior do menisco medial, sendo realizada artroscopia e meniscoplastia.
Para a correção do eixo foi realizada uma osteostomia valgizante da tíbia proximal à direita, com
colocação de placa calço Puddu foi realizada uma incisão em face medial da metáfise tibial,
introduzidos 2 fios de Kirschner, paralelos, a uma distância de aproximadamente 4 cm distais da
linha articular, sendo o corte tibial realizado abaixo desses fios. A graduação da abertura foi feita
com o diapasão-cunha e, em seguida, a placa Puddu com o calço correspondente foi fixada com
dois parafusos esponjosos em metáfise e dois parafusos corticais em região inferior. O defeito ósseo
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foi preenchido com enxerto sintético liofilizado. DISCUSSÃO: A primeira descrição de tratamento
cirúrgico da osteoartrose associada à mal alinhamento da articulação do joelho foi descrito com o
intuito de transferir o eixo da carga da região acometida para uma região mais saudável, em 1875,
por Volkman apud Poilvache, na Europa. Mas apenas nos anos 60, nos Estados Unidos, osteotomia
foi difundida por Coventry. ₁‚₄ A partir de então, muitas técnicas cirúrgicas surgiram e foram
aperfeiçoadas, incluindo a osteotomia valgizante proximal da tíbia com cunha de abertura, que é a
cirurgia corretiva principal₂ por preservar o arcabouço ósseo da região metafisária e ter menos
incidência de complicações.₁ A osteotomia valgizante proximal da tíbia, tem como principais
indicações pacientes jovens e ativos, com osteoartrose unilateral e/ou sintomática do compartimento
medial, deformidade em varo do joelho com sintomatologia progressiva, e naqueles em que houver
falha do tratamento clínico. ₂‚₃ A técnica de osteotomia valgizante tem como objetivo principal
transferir a sobrecarga existente no compartimento medial para o lateral, o que corrige o eixo
mecânico da articulação, diminuindo a compressão óssea subcondral e a hipertensão venosa
intraóssea.₂ Assim, há melhora da sintomatologia e diminui-se a necessidade de realizar
artroplastia do joelho no futuro.₂

CONCLUSÃO

A técnica de osteostomia valgizante da tíbia proximal demonstrou-se satisfatória para
correção do joelho varo sintomático. A equipe cirúrgica ficou satisfeita com o resultado estético e
funcional. Ressalta-se que é uma técnica que, em jovens, tem um pós-operatório com recuperação
rápida e menor chance de necessidade de artroplastia do joelho no futuro.

OSTEOTOMY VALGUS OF PROXIMAL RIGHT TIBIA: A CASE REPORT
ABSTRACT

The aim of this paper is to report a thirty-two-year patient’s case, who complained about pain in the
medial compartment of his right knee associated with varus angular deformity. The choice was to
perform medial osteotomy in opening wedge. It was fixed with Puddu wedge plate besides synthetic
graft. The result considered excellent, as it is a simple implementation techinique of low morbidity
and ideal for correction of the mechanical axis of the lower limbs.
Keywords: Osteotomy. Puddu plate shim. Varus knee.
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PAN-HIPOPITUITARISMO ACOMPANHADO NO AMBULATÓRIO DE
ENDOCRINOLOGIA DA FCM-PB EM CABEDELO, PARAÍBA
Andressa Machado da Silva1
Luane Cristine Tenório Correia¹
Pamilli Leandro Bezerra²
Samaya Sheldan Lopes Barbosa¹
Thereza Virgínea Quintans Dias³
Viviane Rosado Negreiros dAssunção4

Introdução: A hipófise ou pituitária é uma glândula pequena formada por vários tipos celulares que
está situada na base do crânio, mais precisamente na sela túrcica do osso esfenoide, localiza-se
posterior ao quiasma óptico e inferior ao hipotálamo e a comunicação com ele se dá por meio de
uma haste, chamada haste ou infundíbulo hipofisário constituído de componentes neuronais. Sua
principal função é a síntese de hormônios os quais possuem funções diversas no organismo sendo
imprescindíveis à homeostase corporal. Fisiologicamente essa glândula pode ser dividida em neurohipófise ou hipófise posterior e adeno-hipófise ou hipófise anterior. A neuro-hipófise é responsável
pelo armazenamento e regulação da liberação de hormônios produzidos pelo hipotálamo, que são a
vasopressina e a ocitocina, já a adeno-hipófise possui células que produzem hormônios próprios. Os
hormônios produzidos pela porção anterior da hipófise são hormônio do crescimento (GH),
hormônio folículo-estimulante (FSH), hormônio luteinizante (LH), hormônio estimulante da
tireoide (TSH) e hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), além da prolactina já citada. O
Hipopituitarismo é definido como uma deficiência na produção ou na ação de qualquer um dos
hormônios da adenohipófise, quando a deficiência ocorre em todos os hormônios produzidos por
essa glândula, denomina-se pan-hipopituitarismo. O pan-hipopituitarismo é considerado raro, um
estudo espanhol realizado no período de janeiro a dezembro de 1999 estimou uma prevalência de
45.5 casos para cada 100.000 habitantes, sendo principalmente de etiologia tumoral (61%), as
causas não tumorais representaram 30% dos casos. Clinicamente o hipopituitarismo se manifesta
como a Síndrome da Sela Vazia, nela o paciente apresenta múltiplos sinais e sintomas que se
relacionam com a deficiência de um ou vários hormônios a depender da sua etiologia, se primária
ou secundária, assim como do grau de comprometimento glandular. Na etiologia primária, mais
prevalente em mulheres obesas, multíparas e hipertensas, é comum sintomas neurológicos como
cefaleia retroocular e sua causa está relacionada a doenças autoimunes, fragilidade congênita do
diafragma da sela túrcica, hipertensão intracraniana, entre outros. Quando secundária, etiologia
mais prevalente, está mais relacionada à presença de macroadenomas (>10mm), os quais
representam 30% dos tumores hipofisários, os adenomas de modo geral são tumores cerebrais
comuns representando 10 a 20% de todos os tumores primários dessa região. Ocorre alterações
visuais em 18-40% dos casos geralmente por tração do quiasma óptico para dentro da região selar.
Outra possível causa de hipopituitarismo secundário é a apoplexia hipofisária, ocorre em 0,6 a 9,1%
dos adenomas tratados por cirurgia, e é mais comum em homens na proporção de 3:2. Constitui um
infarto hemorrágico ou hemorragia geralmente espontâneos que ocorrem, de modo geral, em um
macroadenoma preexistente. O quadro clínico da patologia envolve náuseas, vômitos, cefaleia,
perda visual aguda, mas isso ocorre em menos de 10% dos casos, sendo mais comum sua forma
subclínica, constatada em 25% dos casos submetidos a estudos por ressonância magnética. Para
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diferenciar estes tipos etiológicos é indispensável a realização de Ressonâncias Magnéticas
ponderadas em T1 e em T2. O achado clínico mais frequente nessa patologia é a hiperprolactinemia
e as deficiências hormonais isoladas são mais comuns do que o pan-hipopituitarismo, este
representa 25% das alterações hipofisárias. O pan-hipopituitarismo afeta bastante a qualidade de
vida de um paciente e de sua família se não tratado adequadamente, é papel da equipe de saúde, do
governo e do médico desenvolver meios para reconhecer esses pacientes e torná-los parceiros no
processo de cuidado. O paciente deve contribuir com assistência a sua saúde, abastecendo os
profissionais com informações a respeito de si, relatando sintomas apresentados e experiências com
os tratamentos já submetidos, assim a equipe de saúde juntamente com o governo deve
proporcionar um ambiente que estabeleça cuidados centrados nesse paciente. A relevância da
pesquisa reside no intuito de contribuir com o enriquecimento dos dados bibliográficos disponíveis
hoje acerca da condição rara de pan-hipopituitarismo e suas etiologias, também destacar a relação
médico-paciente e sua importância para que essa patologia não cause mais danos ao paciente,
mantendo-o seguro quanto ao seu tratamento e melhorando sua qualidade de vida. O principal
objetivo do trabalho é relatar o caso de um paciente diagnosticado com pan-hipopituitarismo que
está em acompanhamento do Ambulatório de Endocrinologia da Faculdade de Ciências Médicas da
Paraíba na cidade de Cabedelo, Paraíba através da exploração do seu prontuário em busca de
informações relevantes à comunidade científica a fim de fornecer aporte bibliográfico e contribuir
para o conhecimento a cerca de uma patologia rara. Além disso, objetivamos enfatizar o papel do
médico na qualidade de vida desse tipo de paciente destacando os subsídios presentes para a
segurança de sua saúde. Metodologia: O documento foi elaborado no formado de resumo
expandido de um relato de caso respeitando as exigências estabelecidas no regulamento para
inscrição e apresentação de trabalhos científicos a fim de serem publicados no XI Fórum Científico
de Debates o qual será realizado nas dependências da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
nos dias 30 e 31 de outubro de 2014. Os dados utilizados são de consultas e foram colhidos
diretamente no prontuário do paciente em questão o qual vem sendo atendido desde 2012 no
Ambulatório do Módulo de Endocrinologia localizado na cidade de Cabedelo-Paraíba. O local de
atendimento do paciente faz parte da mesma faculdade onde o evento acontece e é o mesmo serviço
onde o paciente realiza avaliações periódicas para acompanhamento da sua patologia o que nos
permite obter uma avaliação ainda mais ampla do caso apresentado visto que está há pelo menos 2
anos em acompanhamento no local citado. Comparamos os dados coletados do paciente com as
bibliografias nacionais e internacionais que tratam do assunto e estão explicitadas nas referências
bibliográficas a fim de enriquecer a discussão do quadro apresentado. Relato de caso: Paciente de
56 anos, sexo masculino, solteiro, comerciante com queixa de insônia há 10 dias. Relata
panhipopituitarismo há 22 anos em uso de Decadron® 0,75 mg 1 dia, Puran® 100mg 1 x ao dia,
Durateston® 250mg e Sinvastatina 20 mg. Ao exame físico, PA 130/100 mmHg, FC 74 bpm.
Exame do aparelho respiratório e cardiovascular, assim como dos demais sistemas, estavam
normais. Dosagens hormonais séricas: TSH: 0,64 mcIU/ml, T4 livre: 0,89 ng/dl, Testosterona Total:
372 ng/dl. Houve suspensão da Sinvastatina devido a dores musculares frequentes. Quatro meses
depois, paciente mostra ressonância magnética de hipófise, sendo conclusivo de Apoplexia
Hipofisária Crônica relacionada a adenoma pré-existente. Medidas estimadas da lesão 1,2 x 1,2 cm.
Após nove meses, retorna para mostrar exames, sem queixas adicionais. Novas dosagens hormonais
foram realizadas: TSH: 0,05 mcIU/ml, T4 livre: 1,1 ng/dl, Testosterona: 147 ng/dl, FSH: 0,59
mIU/ml, LH: 0,45 mIU/ml, Prolactina: 3,7 ng/ml. Conduta foi manter medicação e dosagem
hormonal. Paciente retorna depois de nove meses após realizar cirurgia com colocação de prótese
devido à necrose vascular de cabeça de fêmur, já que sofreu acidente há 20 anos. Manteve
medicação e houve solicitação de dosagens hormonais e ressonância magnética de sela túrcica,
novamente para acompanhamento. Discussão: O caso apresentado é de um paciente portador de
pan-hipopituitarismo há 22 anos devido a apoplexia hipofisária, que consiste em uma hemorragia
hipofisária que evolui para necrose. A causa identificada por RNM é o macroadenoma hipofisário
não funcionante, cujo tamanho é 1,2 x 1,2cm. A etiologia do mesmo ainda não foi bem
caracterizada até momento e recomenda-se tratamento conservador. O pan-hipopituitarismo
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acontece quando acorre a deficiência de pelo menos um hormônio secretado pela hipófise. A ordem
de acometimento da falência hormonal da adenohipofise geralmente segue tal sequência em ordem
decrescente: GH, LH/FSH, TSH, ACTH e PRL. No caso apresentado, devido a falta de acesso para
a realização de exames mais específicos, como teste de estímulo hormonal, foram realizados
exames hormonais séricos em busca de diminuição da secreção dos mesmos. As manifestações
clínicas geralmente são insidiosas, caracterizadas por sintomas endócrinos relacionados ao
hipopituitarismo e sintomas neurológicos por compressão, como cefaléia e alteração visual. No caso
exposto, o paciente apresentava insônia, diminuição da libido e pele seca. No que se refere aos
exames laboratoriais, há confirmação de panhipopituitarismo devido a diminuição dos hormônios,
tais quais TSH=0,05mUI/mL, Testosterona Total=147mg/dl, T4total=1,1g/dl e LH=0,45mUi/mL,
além do exame de imagem. No caso de deficiência de GH iniciada na vida adulta, deve-se realizar
avaliação por imagem (TC ou, preferencialmente, RNM) da região hipotálamo-hipofisária, assim
como, se possível, avaliar a densidade mineral óssea através de densitometria, que permite
identificar a presença de diminuição da massa óssea, sendo esta situação tratada com terapêutica
específica. A abordagem terapêutica do paciente com panhipopituitarismo consiste primeiramente
em corrigir os déficits hormonais e conduta cirúrgica fica reservada para casos de compressão do
quiasma óptico, não evidenciado no caso relatado. Para o tratamento deste foi administrado
Decadron® 0,75mg/dia, Puran® 100mg/dia, Sinvastatina® 20mg/dia e Durateston® 250mg/dia,
com objetivo de repor os hormônios deficientes apresentados pelo paciente, estatina para diminuir
seus níveis de colesterol e TG, pois o paciente também apresenta hiperdislipidemia mista,
caracterizada pelo aumento de CT, LDL e TG e melhorar sua qualidade de vida, pois o déficit
desses hormônios podem acarretar manifestações sistêmicas e até incapacitantes. Considerações
Finais: O pan-hipopituitarismo acontece quando acorre deficiência de pelo menos um hormônio
secretado pela hipófise. O caso relatado proporcionou um maior aprofundamento sobre esse assunto
ao unir o conhecimento teórico ao prático, principalmente relacionados ao diagnóstico e à conduta
estabelecida. No entanto, por ser uma doença considerada rara, ressalta-se a importância de novas
pesquisas relacionadas à temática, a fim de fornecer maior segurança ao paciente, melhorando sua
qualidade de vida. Para isso, faz-se necessário melhor colaboração entre os pacientes e os
profissionais de saúde, juntamente com o governo.
Descritores: Pan-hipopituitarismo, apoplexia hipofisária, adenoma hipofisário.
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PAPEL DO NASF PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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Faltando dados

INTRODUÇÃO: A população brasileira vem mudando gradativamente há 30 anos, desde a
declaração da Alma-Ata, e atualmente está mais exigente quanto às necessidades de mudança, pois
as pessoas vivem mais e são mais bem sucedidas, exigindo um sistema de saúde atuante. Saúde,
2008. Medicamentos de novíssima geração, aparelhos de ponta, novas técnicas cirúrgicas, são
exemplos do que todo cidadão julga como pré-requisitos para a melhoria da saúde no Brasil, porém
é algo que requer um investimento intenso. Apesar de serem compensadoras as medidas
imediatistas que hoje são implementadas, um sistema de saúde não deve se basear apenas em
resposta a algumas doenças prioritárias, mas sim em uma focalização da integridade do paciente e
em uma mudança de estilo de vida. A prevenção e promoção de saúde advém de uma visão na qual
a limpeza, urbanização, saneamento básico e educação, são as necessidades primordiais para mudar
a saúde do pais; é nisso que se baseia a Atenção Primária à Saúde (APS), e ela tenta dar respostas
antecipatórias, racionais e com base em evidências para responder com mais eficiência as mudanças
contemporâneas. A APS vem sendo aplicada baseando-se nas intenções e construção do Sistema
Único de Saúde (SUS), em implementar instrumentos legais e normativos, pelos quais é possível se
aplicar formas de gestão adequadas para atender a população em suas necessidades. Isso é feito
através da otimização da contribuiçaõ dos serviços de saúde, utilizando os sistemas de saúde locais,
redes de cuidados de saúde, distritos de saúde, e nesse aspecto faz parte da grade curricular das
maiorias da universidades brasileiras o contato do aluno com as Unidades de Saúde, para aprender e
conviver com as requisições sociais de diversas comunidades, entender o significado das barreiras
que são impostas de diversas formas pelos e para os cidadãos, a equidade em saúde, o acesso
universal a cuidado centrados na pessoa, que vão culminar em uma comunidade saudável. Para isso
também se faz necessário quebrar as dificuldades atuais impostas como um enfoque
desproporcionado em atençaõ
terciária especializada, frequentemente denominado
“Hospitalocentrismo”; Fragmentaçaõ , como resultado da multiplicaçaõ de programas e projetos;
Comercializaçaõ generalizada dos cuidados de saúde, em sistemas de saúde naõ regulamentados.
Em 2008, o Ministério da Saúde cria o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com o intuito
de consolidar e ampliar a Atenção Básica no Brasil, ampliando sua abrangência e resolutibilidade,
através de uma equipe multiprofissional, que pode ser composta por assistente social, farmacêutico,
fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, profissional de educação física, entre outros profissionais da
saúde. As equipes devem trabalhar de forma integrada às esquipes de Saúde da Família, fornecendo
apoio e compartilhando o saberes. A lógica do trabalho deve ser o Apoio Matricial, e este tem
função de gerir, através de uma relação horizontal e desburocratizada, o suporte que a equipe do
NASF precisa, ampliando, assim, sua potência de pensar, inventar, interagir e cuidar da comunidade
em que atua, nas dimensões clínico-assistencial e técnico-pedagógica. Tal apoio promove uma
maior assistência à comunidade, que ocorre através de encontros; estes não devem deixar de
acontecer, pois através do Apoio, promove-se aumento da capacidade de cuidado das equipes de
saúde e do alvo das ações da atenção básica, frente as necessidades individuais e coletivas; além de
ser promovido o cuidado compartilhado. O apoiador matricial é aquele profissional que tem um
núcleo de saber específico, com um perfil característico, que distingue dos perfis dos profissionais
de referência. Este apoiador pode agregar recursos de saber, contribuindo para que as intervenções
realizadas da atenção básica tenham uma maior resolutividade. Isso pode ser feito ao serem
discutidos casos clínicos, realizar atendimentos compartilhados, entre outros modos de apoiar. Para
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iniciar o trabalho do NASF em uma determinada comunidade, é preciso que seja construído um
projeto de implantação do mesmo, tal projeto deve ser condizente com as reais necessidades do
território de abrangência e com as das equipes de saúde. Para tanto, deve-se garantir uma
proximidade geográfica entre as equipes vinculadas, assim, diminui-se o tempo de deslocamento e
otimiza-se o desenvolvimento das ações pelos profissionais do NASF. Inicialmente, as equipes que
compõe o NASF de uma dada comunidade, devem agir prioritariamente em ações diretamente
associadas ao diagnóstico local que embasou a sua implantação. Essas ações não devem ser
consideradas definitivas. Em suma, o NASF não é um projeto de saúde com alguma especificidade
e sim uma equipe multiprofissional, que se constitui como um apoio especializado na atenção
básica. Sua demanda não advém de encaminhamentos impessoais, e sim de uma negociação de
discussão compartilhada das equipes que apoia, devendo não estar disponível apenas para estas
demandas, servindo, assim, como um suporte em situações imprevistas na unidade. Ainda, deve
haver disponibilidade da equipe para a realização de atividades assistenciais diretas com os
usuários, com critérios e co-responsabilização. Suas ações são compartilhadas com as Unidades de
Saúde, o que não significa que, necessariamente, ambas as equipes estarão juntas no mesmo espaçotempo durante essas ações. Além disso, promove apoio na qualificação dos encaminhamentos
realizados para outros pontos de atenção e não exclui o matriciamento feitos por outros pontos de
atenção da rede. Nesse sentido, o presente estudo objetiva relatar a experiência dos discentes de
medicina durante os estágios dos Módulos de Atenção à Saúde I e II , para conhecer o papel dos
profissionais do NASF nas unidades de saúde da família. METODOLOGIA: Trata-se de um relato
de experiência construído a partir dos estágios nos Módulos Atenção à Saúde I e II, no período de
Agosto de 2013 a Junho de 2014, nas unidades de saúde do Distrito V da cidade de João Pessoa
(PB) . As visitas eram realizadas uma vez por semana, e apresentava carga horária semanal de 4
horas durante um turno de atuação da unidade. Utilizou-se como fonte dados, o diário de campo
produzido a cada Prática, bem como um roteiro de acompanhamento dos profissionais. As unidades
contempladas foram: USF Santa Clara e USF Cidade Recreio. RELATO, ANÁLISE E
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: História das Comunidades: apresentando o território da
USF Cidade Recreio: No tempo de vivência foi presenciado diversos casos, com drogados,
alcoolistas, falta de aderência a tratamento, que requisitavam de processos de saúde da unidade e da
presença de uma equipe, ou um profissional do NASF, para atuar em um Projeto Terapêutico
Singular (PTS), a utilização de clínica ampliada, e a inserção de projetos de educação popular nas
unidades, dessa forma. Dessa forma na unidade Cidade Recreio, foi presenciado raros momentos de
presença ou menção aos apoiadores do NASF. Santa Clara: Na Unidade de Saúde da Família
(USF) Santa Clara, localizada no bairro Castelo Branco, na cidade de João Pessoa, durante as
visitas, era possível notar a presença do apoiador do NASF na unidade, mas a sua atuação não
ficava clara para nós, estudantes de Medicina. O apoiador do no NASF da USF era um educador
físico do sexo masculino; não se via a participação ou a presença de outros profissionais da equipe
multiprofissional do NASF. De certa forma, não havia a integração necessária entre as equipes da
USF e do NASF, que aumentaria a resolutividade dos problemas da comunidade e influenciaria
positivamente na qualidade de vida das pessoas. Pode-se perceber um certo papel administrativo e
organizacional exercido pelo apoiador do NASF, observado no apoio e auxílio dele quando
organizamos uma atividade beneficente em uma creche do território. Por fim, o apoiador do NASF
era solícito e participativo, inclusive juntando-se a nós em algumas oportunidades e participando de
visitas, mas não obtivemos êxito em vivenciar sua atuação junto ao NASF no âmbito clínico,
estando mais relacionado ao âmbito gerencial. De acordo com a pesquisa de Almeida, Erika, 2013,
a atuação dos profissionais do NASF possui dificuldades na sua operacionalização, dentre elas: a de
locomoção dentro do distrito, pois eles devem retirar do próprio dinheiro seu transporte, e muitas
vezes utilizando o ônibus que retarda o processo de atuação na comunidade. Outra dificuldade é a
não compreensão pelos profissionais da USF do que é a atividade real do apoiador, existe uma alta
demanda para a atuação do apoiador e muitas vezes ele se encontra oprimido para resolver questões
que não são de sua responsabilidade, e também são muitas vezes vistos como supervisores, um
fiscalizador, inviabilizando a construção de vínculo e confiança com a equipe de saúde da família.
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Alguns apoiadores técnicos, também relatam a dificuldade que existe para com eles, devido a baixa
remuneração, e ao frágil vínculo de trabalho, pois por serem prestadores de serviço não recebem 30
dias de férias, e décimo terceiro. Apesar de muitas fragilidades, é um sistema que foi recentemente
inserido na conjectura de saúde do distrito I, e apresenta grande potencialidade, como os apoiadores
comentam sobre os locais onde eles conseguem de fato, apresentar um vínculo de auxílio com a
equipe, e cooperar para o apoio matricial. Em outro estudo realizado por Sampaio, Juliana; Santos,
Cláudia; Martiano, Aline; Alvez de Souza, Antonio; Oliveira, Gilberto; Marcolino, Emanuella;
Magalhão, Carla; Ferreira, Fernada, em 2013 realizou-se uma comparação entre os municípios e as
cinco portarias que definem e caracterizam a atuação do NASF, a mais antiga das portarias que
insere a atuação do NASF data a 2008, e a mais recente que regulamente e credencia é de 2011,
nesse contexto leva os municípios a variadas interpretações sobre o papel destes núcleos junto às
USF, permitindo que os mesmos operem o apoio matricial de diferentes formas, de acordo com
fatores políticos, econômicos, e as demandas locais. Dois pontos desta pesquisa se repetem e devem
ser levados em consideração. O primeiro deles é a competência da equipe de matriciamento, e suas
responsabilidades, que deve ser referência técnico-pedagógica para a equipe de saúde da família, de
forma a reestruturar as práticas de atenção básica, e reorientar o profissional na área de saúde
(BRASIL, 2009), não devendo então os apoiadores, responsabilizar-se pelo cuidado dos usuários. O
segundo ponto, é a intrinsicamente relacionado ao primeiro, e leva à um dos pontos chaves da
pesquisa, pois como dito, há diversas interpretações para a atuação do NASF, o que leva os
municípios, há utilizar este dispositivo quando e como sente a necessidade. O NASF ainda
apresenta desafios na sua operacionalização e efetivação. Em João Pessoa, observou-se limites e
possibilidades desses profissionais no campo de atuação, necessitando de auxílio da gestão para
garantir resolubilidade e cuidado integral aos usuários, oferecendo retaguarda assistencial aos
profissionais da atenção primária. CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS: A inserção
do NASF na atenção primária à saúde possibilita a vivência da realização do fazer dos profissionais
envolvidos, bem como de uma maior resolubilidade das demandas da comunidade. Porem, a
aplicação real do projeto não pôde ser avaliada ou presenciada pelos acadêmicos de Medicina valendo ressaltar que as visitas deste projeto ocorreu por apenas um ano e durante este tempo não
pode-se observar a atuação interdisciplinar proposta pela portaria ministerial que deu início ao
NASF Portaria 154/2008. Por esta vivencia e com base na literatura estudada, conclui-se que para
que o serviço haja de acordo com o que propõe ainda ha muito a ser feito, faltando-lhe até mesmo
interesse dos próprios profissionais envolvidos, quando presentes, no programa da USF. E inegável
que o NASF e os profissionais que o compõe têm muito a fazer pela saúde das pessoas e que estes
devem estar preparados para o trabalho em equipe, articulando-se com a rede intersetorial, na
Atenção Básica. Desta forma, acredita-se que este trabalho possa despertar a ampliação do debate
da temática abordada e propiciar uma reflexão quanto a necessidade de discutir mais sobre as reais
práticas de saúde coletiva, dentro da equipe do NASF, na tentativa de consolidação do SUS.

DESCRITORES: Atenção Básica à saúde; Atenção Primária; Promoção da saúde;
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INTRODUÇÃO: As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (DORT) pode ser definida como uma síndrome relacionada ao trabalho.
Frequentemente, são causas de incapacidade laboral temporária, mas num número significativo de
casos evolui para incapacidade permanente. Dentre os sinais e sintomas que podem ser referidos
tem-se: dor, parestesia, formigamento, contratura muscular, falta de força, sensação de peso e
fadiga. Acomete os indivíduos de forma insidiosa, afetando músculos, tendões, articulações,
ligamentos, nervos e vasos dos membros superiores, coluna vertebral e membros inferiores
(SANTOS, 2009). O ambiente e as condições de trabalho têm grande influência na saúde geral e na
qualidade de vida do trabalhador. Sendo assim, independentemente do ambiente ocupacional, a
insalubridade pode ocasionar dentre várias enfermidades, o surgimento de LER ou DORT,
viabilizando dor, perda de força muscular e diminuição da produtividade do trabalhador. A presença
de dores e de outras limitações advindas de tais distúrbios pode desencadear sintomas depressivos e
de ansiedade, que muitas vezes são acompanhados de angústia em relação a um futuro incerto,
possibilitando que o trabalhador perca sua identidade e ganhe insegurança no ambiente laboral,
familiar e social (SILVA; MARTINS, 2013). A Saúde do Trabalhador constitui uma área da Saúde
Pública que tem como objetivo de estudo e intervenção as relações entre o trabalho e a saúde
(BRASIL, 2001). Além da criação das políticas públicas, em 28 de abril de 2004, através da Portaria
GM 777, do Ministério da Saúde, tornou-se de notificação compulsória, vários agravos relacionados
ao trabalho, entre os quais LER/DORT (BRASIL, 2004). As lesões causadas pelo desgaste das
estruturas do sistema musculoesquelético apresentam causas múltiplas e complexas, originadas de
fatores isolados e conjuntos, mas que exercem seus efeitos de forma simultânea e interligada
(TORRES et al., 2011). Os fatores presentes no trabalho que predispõem as LER/ DORT são
repetitividade, esforço e força, postura inadequada, trabalho muscular estático, invariabilidade de
tarefas, choques e impactos, pressão mecânica, vibração e fatores organizacionais (BRASIL, 2001). A
alta prevalência das LER/DORT tem sido explicada por transformações do trabalho e das empresas,
sem levar em conta os trabalhadores e seus limites físicos e psicossociais (BRASIL, 2003). De
acordo com os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) da Secretaria
Municipal de Saúde de João Pessoa, no período de 2007 à 2013 foram notificados 241 casos de
LER/DORT. A Unidade que mais notificou no município foi o Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador (CEREST), regional de João Pessoa (88,0%). Os casos eram, em sua maioria, residentes
de João Pessoa (71,8%), sendo também notificados casos de outros 13 municípios da Paraíba, com
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destaque para Santa Rita (12,0%), Bayeux (6,2%) e Cabedelo (4,6%). O perfil observado foi: a
maioria do sexo feminino (55,6%), de raça/cor parda (55,6%), na faixa etária de 30 a 49 anos (71,8%)
e com ensino médio completo (34,9%). Dentre os diagnósticos para as lesões de punho, as sinovites
e tenossinovites somadas a síndrome do túnel do carpo corresponderam a 26,1% das notificações.
Em relação à sintomatologia clínica, a presença de dor foi relatada em 99,2% dos casos, seguida
pela limitação de movimentos (80,5%), diminuição de movimentos (76,8%) e diminuição de força
(75,1%). Os sinais flogísticos foram identificados em 68,5% dos casos. Em relação às condições de
trabalho, a jornada foi superior a 6 horas diárias em 85,5% dos casos, a execução de movimentos
repetitivos ocorreu em 82,2%, o ambiente era estressante em 52,3% e havia tempo para pausas em
51,5% dos casos. Quanto a repercussão da doença no trabalho, cerca de 88,4% dos pacientes
precisaram se afastar, sendo 41,5 % durante meses e 21,2% durante anos. A maioria dos pacientes
(72,2%) evoluiu com incapacidade temporária e alguns casos (12,0%) com incapacidade permanente
parcial. As principais lesões por esforços repetitivos que acometem a articulação do punho são:
síndrome do túnel do carpo, tendinites dos extensores dos dedos, tenossinovite dos flexores dos
dedos, tenossinovite estenosante, epicondilite lateral, doença de Quervain (BRASIL, 2012). De
acordo com NONNO; OLIVEIRA; UDELSMANN (2013), a síndrome do túnel do carpo é a doença
ocupacional de maior incidência no membro superior. Considerando as exigências atuais do mercado
de trabalho, que evidenciam os fatores de riscos associados ao surgimento da LER/DORT, Régis
Filho et al. (2006) e Oliveira (1991), classificam a doença em quatro níveis de acordo com a
gravidade da mesma. Sendo o grau 1 com bom prognóstico, o grau 2 com prognóstico bastante
favorável, o grau 3 com prognóstico reservado e grau 4 com prognóstico sombrio. O diagnóstico das
LER/DORT é clínico e feito através de estudo da vida profissional pregressa, da história da doença e
de exame físico minucioso (MEDEIROS; SEGATTO, 2012). O tratamento depende sempre do
diagnóstico preciso, de corrigir as causas no ambiente de trabalho e de instituir um plano terapêutico
adequado (SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA, 2011). Dentro deste contexto,
chama-se a atenção para o número crescente de notificações de casos de LER/DORT, que podem
levar a incapacidade funcional e laboral do trabalhador, sendo assim torna-se necessário observar o
perfil desses trabalhadores com o intuito de elaborar medidas terapêuticas e preventivas. O presente
estudo teve como objetivo estudar as características dos trabalhadores com LER/DORT, na
articulação do punho, bem como correlacionar a organização do trabalho com o surgimento da
doença. METODOLOGIA: O presente estudo foi uma pesquisa descritiva, realizada na Clínica
Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, no período de abril à Julho de
2014. A população do estudo foi constituída por 31 voluntários adultos de ambos os sexos que
apresentavam sinais clínicos de processo inflamatório agudo da articulação do punho associado a
Lesões por Esforço Repetitivo (LER) ou por Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
(DORT). A maioria dos voluntários foram encaminhados pelo CEREST municipal através de
convênio realizado com a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, outros chegaram por
demanda livre. Esse estudo teve como critérios de inclusão: indivíduos de ambos os sexos, que
apresentavam quadro clínico característico do processo inflamatório agudo da articulação do punho,
com diagnóstico de LER/DORT. Foram excluídos àqueles indivíduos que apresentavam quadro
clínico característico de inflamação crônica da articulação do punho e que não apresentavam o
diagnóstico de LER/DORT. Inicialmente houve o cadastro na Plataforma Brasil, conforme rege a
legislação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) com identificação CAAE:
21349313.4.0000.5188 e posteriormente aprovação pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências da
Saúde da Universidade Federal da Paraíba, através do parecer 565.379. Os voluntários que
atenderam aos fatores de inclusão, foram informados sobre os objetivos e a natureza desta pesquisa e
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias. Para realizar o estudo do
perfil dos trabalhadores foram analisados 31 prontuários dos voluntários que participaram da
pesquisa intitulada: “Ensaio farmacológico clinico de fase II com creme do extrato bruto da casca do
Anacardium occidentale L. no tratamento de lesões inflamatórias da articulação do punho”. Foi
realizada uma análise descritiva onde os dados foram apresentados em forma de frequência e
percentual, sendo os mesmos analisados através do Statistical Package for Social Sciences – SPSS
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20.0® (IBM SPPS Inc.,EUA) e do programa Microsoft Excel®. ANALISE E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS: Observou-se que a média de idade dos voluntario foi de 40 anos, o que corrobora
com os dados do SINAN, no período de 2007 à 2013, que mostra que a maioria dos casos
notificados apresentavam a faixa etária entre 30 a 49 anos (71,8%). Em relação ao estado civil, a
maioria dos voluntários eram casados. Discutindo as condições de trabalho observou-se que a
maioria trabalhava, mas que houve uma quantidade considerável de voluntários que se encontravam
afastados de suas atividades laborais. Novamente, essas considerações corroboram com os dados do
SINAN, pois, quanto a repercussão da doença no trabalho, cerca de 88,4% dos pacientes precisaram
se afastar. A maioria dos pacientes (72,2%) evoluiu com incapacidade temporária e alguns casos
(12,0%) com incapacidade permanente parcial. Segundo Santos (2009), as LERs e DORTs são
causas de incapacidade laboral temporária, mas num número significativo de casos evolui para
incapacidade permanente. Ainda em relação às condições de trabalho os voluntários apresentaram
uma média de 7 horas de trabalho diário. As condições de trabalho como, por exemplo, a duração da
jornada de trabalho constitui um fator de risco para o desenvolvimento da LER/DORT. De acordo
com o Ministério da Saúde (2001) um dos fatores que predispõem as LER/DORT são os
organizacionais. Em relação ao tipo de LER/DORT a maioria dos voluntários apresentavam
síndrome do túnel do carpo (STC) (51,6%). De acordo com NONNO; OLIVEIRA; UDELSMANN
(2013), a síndrome do túnel do carpo é a doença ocupacional de maior incidência no membro
superior. Em relação ao acometimento a maioria dos voluntários apresentaram lesão bilateral (71%).
Durante a avaliação observou-se que a maioria dos voluntários relataram dor intermediaria. De
acordo Régis Filho et al. (2006) e Oliveira (1991) embora a dor esteja presente já nas fases iniciais
da doença, no grau II ela se torna mais intensa e localizada e aumenta à medida que o quadro clínico
evolui. Para a perimetria articular a média da medida circunferencial foi de 16,73 cm. Quanto a
amplitude de movimento observou-se uma diminuição do movimento articular principalmente em
relação aos movimentos de flexão e extensão do punho. Conforme Urubatam e Giane (2012), estes
comprometimentos justificam- se pela presença de patologias associadas à LER/DORT, como a
tendinite e a tenossinovite, onde há um comprometimento do movimento de flexão do punho. Os
autores ressaltam ainda que, na síndrome do túnel do carpo a impotência funcional durante a flexão
pode acometer principalmente o primeiro, segundo e terceiro dedo, além da borda interna do quarto
dedo. O déficit de extensão também foi observado por Freitas (2005) naqueles pacientes que tinham
epicondilite lateral associada. Em relação ao grau de força muscular observou-se que tanto os
músculos flexores quanto os músculos extensores do punho, na maioria dos voluntários,
apresentaram força muscular média. Convém ressaltar que o déficit de força, pode estar relacionado
à diminuição da amplitude articular para os movimentos de flexão e extensão supracitados. Régis
Filho et al. (2006) e Oliveira (1991), ao classificar a LER/DORT em quatro níveis de gravidade,
relataram que a perda da força muscular e a parestesia são comuns no nível III da doença e se tornam
mais evidente no nível IV. Afirmam também, neste mesmo sistema de classificação, que a dor, o
déficit de força e o comprometimento da amplitude de movimento estão correlacionados e pioram
com a evolução da doença. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com isso conclui-se que, as lesões
inflamatórias causadas por LER/DORT, associada aos fatores de riscos e organizacionais
relacionadas ao trabalho provocam o afastamento do trabalhador de suas atividades laborais pois,
acarretam a presença de sinais e sintomas que tornam inviáveis a manutenção de uma rotina de
trabalho prazerosa. Os dados encontrados neste estudo, em concordância com o apanhado literário,
ratificam a ideia de que os indivíduos procuram o tratamento adequado somente quando já
apresentam dor intensa com restrição de movimento e diminuição da força muscular, sinais e
sintomas característicos da LER/DORT, que levam a incapacidade funcional, e são encontrados,
sobretudo, nos níveis mais avançados da doença. Espera-se que a partir do perfil traçado seja possível
o surgimento de reflexões sobre medidas terapêuticas e de prevenção na tentativa de reduzir a
incidência de LER/DORT no ambiente de trabalho, tornando-o um ambiente satisfatório e promotor
de saúde laboral.
DESCRITORES: Saúde do trabalhador. Transtornos cumulativos.
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PÓLIPO ENDOCERVICAL COM CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADAS EM
PACIENTE DE 25 ANOS, LEVANDO A ATRASO NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
POR SER INCOMUM NESSA FAIXA ETÁRIA
Alves, Izadora Casado1
Albuquerque, Daniela Carla2
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INTRODUÇÃO: Os pólipos cervicais são subdivididos em ectocervicais e endocervicais e são
considerados como as neoplasias benignas mais comuns do colo do útero. Os pólipos endocervicais
são mais comuns em multíparas, com maior incidência entre os 40 e 50 anos e representam em sua
maioria formações pedunculadas ou sésseis, de base estreita que se projetam da superfície da
mucosa a partir de um eixo conjuntivo-vascular que lhes dá sustentação. Possui um epitélio de
revestimento mucinoso, apresentando graus variados de metaplasia escamosa, podendo exibir áreas
de erosão e tecido de granulação nas mulheres com sintomas. Em geral, são únicos, mas também
podem ser múltiplos. As manifestações clinicas são sangramento intermenstrual ou metrorragia,
sinusorragia, leucorréia e dor em cólica(devido a tentativa de expulsão do coágulo). A degeneração
maligna é considerada evento raro (0,2 a 0,3%). Em sua maioria é diagnosticado pelo exame
especular, com exceção dos pólipos endocervicais de inserção alta no canal cervical, e colposcopia.
Como diagnósticos diferenciais temos o pólipo endometrial, hiperplasia glandular endocervical,
mioma parido ou neoplasias malignas. DESCRIÇÃO DO CASO: Mulher de 25 anos, parda,
nulípara, natural e procedente de Maceió (AL), atendida em consultório particular, em tratamento
há 07 anos para uma possível endometriose, fazendo uso de anticoncepcionais ora de uso continuo,
ora com intervalo mensal. Relatou em sua primeira consulta permanência do sangramento
menstrual de pequena intensidade há mais de 01 mês, que piorava com atividade física e sexual. Foi
trocado o anticoncepcional por 03 vezes num intervalo de 06 meses (nesse tempo fez uso de Evra
adesivo, Nuvaring anel vaginal, Gestinol 28), obtendo pouca melhora. Foram realizadas
ultrassonografias pélvica e abdominal, sem alterações. Seguiu-se para realização de uma
ressonância magnética onde foi evidenciado um espessamento da endocérvice uterina sem realce ao
contraste, tendo como hipóteses diagnósticas hiperplasia glandular cervical e adenoma. Colposcopia
realizada posteriormente foi evidenciado ectrópio papilar e colpite difusa em colo e vagina,
finalizando com a colposcopia oncótica sendo negativa para células neoplásicas. Foi então
submetida à histeroscopia para biópsia e curetagem Novak,tendo como resultado
anatomopatológico apenas presença de abundante tecido mucinoso. Foi solicitada revisão de lâmina
onde evidenciou fase secretória precoce com reação decidual do parênquima. Repetida a USG após
quase um ano do inicio dos sintomas, foi evidenciado sinais ecográficos de pólipo na endocérvice,
sendo então encaminhada para histeroscopia cirúrgica para polipectomia, tendo como resultado da
patologia da peça, pólipo endocervical. RELEVÂNCIA:A relevância do nosso caso está no fato de
não ter havido formação polipoide característica no endocérvice da paciente (pois o mesmo se
apresentou apenas como uma hiperplasia do canal endocervical) e no caso dessa patologia ser
incomum nessa faixa etária, levando a outras impressões diagnósticas e atrasando o seu tratamento
em exatos 11 meses. Este último sendo também atrasado devido à ideia de que seu problema atual
era o problema tratado há anos, no caso a endometriose. COMENTÁRIOS:Neste caso clinico
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podemos evidenciar como a medicina não é uma ciência exata, com isso devemos sempre atentar
para todos os possíveis diagnósticos diferencias, mesmo que ocorra com pouca prevalência.
Exceções existem e se há 1% de chance, nós temos que suspeitar, pois esse paciente pode ser o que
se encontra diante de nós.
FALTA PALAVRAS CHAVE
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RELAÇÃO ENTRE FADIGA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM INDIVÍDUOS
PORTADORES DE ESCLEROSE MÚLTIPLA
Ana Kevia Frota de Souza1
Carlos André Gomes Silva2
José Artur de Paiva Veloso3
Michelle Christinne de Menezes Correia4
Rebeca Maria Oliveira Meira Sousa5
Wagner Vitória dos Santos6

INTRODUÇÃO: A Esclerose Múltipla (EM) é a mais frequente doença desmielinizante
inflamatória idiopática do sistema nervoso central, sendo predominantemente encontrada em
adultos jovens, tendo curso lento e progressivo, com períodos de exacerbação e remissão dos
sintomas específicos. É caracterizada por frequentes alterações no nervo óptico, medula espinhal,
tronco encefálico e regiões periventriculares. . O diagnóstico da EM é baseado em uma ampla
investigação do histórico do paciente e no exame neurológico. Havendo a suspeita, inicia-se a
realização de exames que nos auxiliam no diagnóstico: ressonância magnética do crânio, potencial
evocado multimodal e a punção lombar. (PEIXOTO et. al., 2002). De acordo com Sadiq et al.
(2002) o início da doença ocorre habitualmente entre os vinte e quarenta anos de vida, sendo
considerada a principal causa de incapacidade neurológica em adultos jovens e de meia idade, que
estão freqüentemente no auge da produtividade profissional, e se defrontam com a possibilidade de
uma incapacidade grave. Devido a sua grande repercussão funcional, obriga em muitos casos, o
paciente a interromper suas atividades de vida diária (AVD´s), interferindo assim diretamente na
qualidade de vida dos portadores, influenciando negativamente em seu estilo de vida. (MUÑOZ,
GÓMEZ; COSTA, 2005; FURTADO; TAVARES, 2007). A fadiga e as limitações funcionais são
queixas freqüentes dos indivíduos com EM e estas influenciam negativamente na qualidade de
vida. A fadiga pode ser definida como inabilidade da sustentação de uma força específica e
também como falha na cadeia de eventos entre o Sistema Nervoso Central (SNC), Sistema
Nervoso Periférico (SNP), junção neuromuscular e fibras musculares determinando o limite para
as atividades físicas, interferindo nas AVD’s, no desempenho da vida social e principalmente na
qualidade de vida. Os pacientes com EM podem apresentar incapacidades sob o ponto de vista
funcional, as quais são uma agressão à auto-percepção do indivíduo e sua aceitação perante a lesão
pode levar a alterações psicológicas. Um dos objetivos da fisioterapia na reabilitação de pacientes
portadores de doenças neurológicas crônicas é alcançar maior grau de independência. Devido às
repercussões negativas da fadiga na capacidade funcional e, conseqüentemente, na qualidade de
vida de portadores de Esclerose Múltipla faz-se necessária a avaliação do impacto da relação entre
fadiga e capacidade funcional a fim de propiciar informações sobre esta relação para gerar
subsídios importantes na conduta fisioterapêutica direcionada a estes pacientes. O presente estudo
visa avaliar a relação entre fadiga e capacidade funcional em indivíduos portadores de esclerose
múltipla (EM), bem como identificar o grau de incapacidade funcional nos indivíduos
acometidos pela Esclerose Múltipla; avaliar a fadiga em termos quantitativos nos portadores de
Esclerose Múltipla; relacionar a prevalência entre fadiga e os diversos domínios da capacidade
funcional. O comprometimento funcional presente em indivíduos com EM é traduzido pela
dificuldade para a marcha, alteração de equilíbrio, fraqueza muscular e fadiga, que resultam de
degeneração axonal e bloqueio de condução, característicos da doença que, somados a outros
sintomas, reduzem a habilidade individual para desempenho nas Atividades de Vida Diária
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(AVD´s). Segundo Carr e Shepherd (2008) a fadiga, dentre vários sintomas da EM, é tida como o
comprometimento mais vivenciado pelos pacientes, podendo ser, na maioria dos casos, muito
incapacitante por afetar a eficiência e a noção de bem estar do indivíduo.METODOLOGIA: A
pesquisa caracterizou-se por ser descritiva, exploratória, que engloba observações iniciais, com
abordagem quantitativa que se caracteriza pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de
coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. Uma
amostragem do tipo intencional, com participação de 20 pacientes portadores da EM de ambos os
gêneros, que estão em acompanhamento na Associação Paraibana de Esclerose Múltipla. Os
critérios de inclusão da amostra foram: ser portador de Esclerose Múltipla com diagnóstico
conclusivo; estar sendo acompanhado pela equipe multidisciplinar há pelo menos dois meses;
enquadrar-se na faixa etária entre 20 e 50 anos; não apresentar distúrbios de comunicação; não
apresentar transtornos cognitivo-comportamentais moderados e graves. Inicialmente foi realizada
uma abordagem contemplando os dados referentes à identificação, nome, idade, gênero, estado
civil e tempo do diagnóstico. Utilizou-se também como instrumentos de avaliação a Escala de
Severidade da Fadiga (ESF) para avaliação da fadiga e a Escala do Estado de Incapacidade (EEI)
para avaliação da capacidade funcional que foram aplicados na forma de entrevista estruturada e
individualizada. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: 55% dos pacientes da
amostra apresentaram fadiga moderada, 20% fadiga leve, 15% fadiga grave e 10% sem fadiga. Em
relação à capacidade funcional foi detectada a presença de incapacidade leve em 90% da amostra,
incapacidade moderada em 5% e incapacidade grave em 5%. No nosso estudo foi identificado,
quanto ao gênero, que 65% da amostra era do gênero feminino e 35% do masculino. Confirmando
assim, o que os estudos apontam a elevada predominância de mulheres no contingente
populacional da EM. Sobre os resultados dos escores da Escala de Severidade da Fadiga,
apresentaram maior relevância o estrato da fadiga moderada em que foram enquadrados 55% dos
pacientes da amostra, seguidos da fadiga leve que atingiu 20%, fadiga grave correspondente a 15%
e 10% sem fadiga. Ou seja, 90% da amostra apresentou algum grau de fadiga. Variadas formas de
fadiga são vivenciadas pelos pacientes com EM que podem surgir na forma isolada ou em
associação. A astenia (sensação de falta de energia sem relação com esforço algum ou prática de
exercício); a fadiga cognitiva (dificuldade de manter a performance cognitiva durante atividades
que exijam funções dos centros cognitivos); a lassitude (sensação de diminuição de energia
caracterizada por insônia e cansaço intenso aparecendo sem sinais prévios a qualquer hora do dia);
a fatigabilidade ou fadiga motora (sensação de exaustão presente durante ou após a prática de
exercício físico que desaparece ou alivia após curto período de repouso) (ARIÇA et al., 2006). No
nosso estudo a Capacidade Funcional, quantificada pela Escala do Estado de Incapacidade (EEI),
apresentou incapacidade leve em 90% da amostra, incapacidade moderada em 5% e incapacidade
grave em 5%, com destaque para os domínios marcha e fadiga que apresentaram os maiores
escores. Houve correlação entre o tempo de diagnóstico conclusivo e os domínios da Escala do
Estado de Incapacidade. Foram encontradas correlação moderada e significante nos domínios 1
(subir e descer escadas, sendo o lance de 12 degraus) e 2 (capacidade de andar ao nível do chão
ou em casa por 50 m sem parar, consecutivamente), que é indicativo de que à medida que se
aumenta o tempo de doença aumenta-se a dificuldade de andar e subir e descer escadas. A
disfunção motora gera uma importante alteração na mobilidade dos pacientes de EM. A
mobilidade incorpora diversas tarefas, como subir e descer escadas, levantar-se da cama ou de uma
cadeira e principalmente a locomoção. O comprometimento da função da mobilidade,
especialmente a disfunção da locomoção, é um dos primeiros e mais característicos sintomas da
disfunção neurológica, o que ocorre também na EM (MEVELLEC, 2003). Pacientes com EM,
especialmente os de longa evolução, apresentam espasticidade, mais evidente nos membros
inferiores, comprometendo a deambulação. A espasticidade gera impactos na marcha.
Primeiramente, ela resulta na ativação inadequada do músculo em determinados pontos do ciclo da
marcha, quando ele está sendo rapidamente alongado, além de alterar suas propriedades
mecânicas. Estas alterações afetam a liberdade dos segmentos do corpo de se moverem uns em
relação aos outros, o que limita o movimento durante a marcha (SHUMNAY-COOK, 2003). Além
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da locomoção, diversas outras atividades da vida diária são acometidas nestes pacientes. A
capacidade de mudar de decúbito, erguer-se de uma cadeira e sentar-se em outra, alimentar-se,
vestir-se e despir-se, entre outras, são uma parte fundamental da mobilidade (NÓBREGA, 2006).
Os resultados também demonstram correlação entre os domínios da Escala de Severidade da
Fadiga e a Escala do Estado de Incapacidade. Foram encontras correlações estatisticamente
significantes entre os domínios 3, 5, 6, 7 e 8 da Escala de Severidade da Fadiga e a Escala do
Estado de Incapacidade. Também houve correlação entre o tempo de diagnóstico conclusivo e os
domínios da EEI, bem como entre a EEI e os cinco domínios da ESF. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Com isso, conclui-se que a diminuição da capacidade funcional é nitidamente observada
em relação à existência da fadiga e ao aumento do tempo de diagnóstico dos pacientes com EM.
Diante da premissa acima exposta pode-se afirmar que a fadiga é realmente um dos sintomas mais
graves em pacientes com EM, diminuindo de modo agravante a capacidade funcional, exercendo
um forte impacto na execução das AVD’s. No estudo houve correlação entre fadiga e capacidade
funcional através da aplicação de duas escalas, as quais demonstraram-se ser complementares na
avaliação da fadiga e no seu impacto sobre capacidade funcional, afirmando a importância da
sintomatologia nos pacientes avaliados. É válido ressaltar a importância da atuação da Fisioterapia
em pacientes com Esclerose Múltipla com objetivos que vão desde a garantia da qualidade dos
padrões de movimento, como o incentivo ao aprendizado das habilidades motoras proporcionando
um suporte bio-psico-social entre paciente e familiares através da compreensão dos sintomas da
doença. Sugere-se que outros estudos sejam realizados, com amostras heterogêneas quanto às
formas de apresentação da doença e diferentes instrumentos (quantitativa e qualitativamente),
relacionando a fadiga com variáveis que contemplam
a capacidade funcional e,
consequentemente, a qualidade de vida no seu âmbito holístico, a fim de proporcionar informações
sobre esta relação, gerando subsídios preventivos e intervencionistas para os profissionais de saúde
envolvidos no tratamento de pacientes com EM.
DESCRITORES: Esclerose Múltipla. Fadiga. Desempenho Psicomotor.
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RELEVÂNCIA DA HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS
CARDIOVASCULARES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Glevson Lima Clementino1
Mylene Guedes Padilha2
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Fabiana Rocha Lima Xavier6

INTRODUÇÃO: O coração é um órgão muscular oco, no qual tem como vigorosa
responsabilidade fazer o sangue circular por todo o organismo, levar nutrientes e oxigênio para as
células e fazer com que o sangue composto de gás carbônico vá para os pulmões a fim de oxigenálo. Qualquer ato que leve ao desajuste, haverá nessa bomba, que deve funcionar por obrigação com
grande precisão, poderá provocar problemas sérios e, muitas vezes, ocasionar a morte súbita,
principalmente em homens e mulheres acima dos 40 anos, sendo raro o acometimento de
complicações cardíacas em pessoas com idade inferior a esta. Porém, as doenças cardiovasculares
estão sendo consideravelmente as maiores responsáveis de mortes prematuras em todo o mundo,
sendo responsáveis por cerca de 17,3 milhões de óbitos por ano, 31,3% de todos os casos. No
Brasil, o número chega a 300 mil por ano, ou uma morte a cada dois minutos. Os dados de toda a
América Latina, incluindo o Brasil, também são preocupantes, sendo 40% das mortes precoces
ocorrem durante os anos mais produtivos de uma pessoa, antes dos 60 anos de idade. Entre as
DCVs mais comuns estão o infarto, a insuficiência cardíaca e a hipertensão. Segundo Johanna
Ralston (2013) “O tabagismo mata 50% de seus usuários. Sem contar os danos à saúde do fumante
passivo. A proibição de fumar em locais públicos, em nível nacional, é fundamental. Assim como o
acordo com a indústria para reduzir o sódio de seus produtos”. Isto porque os principais fatores de
risco com a alta incidência na população que cooperam para que haja o acréscimo de doenças
cardiovasculares são o tabagismo, maus hábitos alimentares, obesidade, colesterol alto e uso
abusivo de álcool. As doenças cardiovasculares e suas complicações diminuem com o exercício. O
ambiente aquático é apropriado para a prática de exercícios, sendo que as propriedades físicas e o
aquecimento da água desempenham um papel importante na melhoria e na manutenção do sistema
cardiovascular. Indubitavelmente, a utilização do meio aquático é uma ótima modalidade visto que
oferece oportunidades estimulantes para as atividades que não estão dentro dos programas
tradicionais de exercício em solo. Na prática de exercícios em imersão, as respostas produzidas pela
atividade somam às respostas desencadeadas pelos princípios físicos da água, onde
consideravelmente responde de forma menos intensa do que em exercícios realizados em solo. Com
a imersão, em repouso, ocorre o efeito da pressão hidrostática agindo sobre todo o corpo e
produzindo deslocamento de aproximadamente 700 ml de sangue, que são desviados das
extremidades e vasos abdominais para os grandes vasos do tórax, causando aumento significativo
na pressão intraventricular direita, no volume de ejeção e no débito cardíaco. Em consequência,
ocorre diminuição da resistência vascular sistêmica, resultando na diminuição da pressão arterial.
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Com o aumento do retorno venoso, os barorreceptores desencadeiam o aumento do volume de
enchimento cardíaco e o volume ejetado por contração, reduzindo de forma reflexa a FC. Esse
mecanismo é denominado reflexo do mergulho. Dois mediadores preditivos importantes da
qualidade do sistema circulatórios são os seguintes: a pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão
arterial diastólica (PAD), onde se aceita consideravelmente valores normais para adultos, a PAS
menor que 130 mmHg e a PAD menor que 85 mmHg. Contudo admite-se como valores normais
limítrofes a PAS de 130 a 140 mmHg, a PAD de 85 a 89 mmHg; acima desses valores, cogita-se
que o individuo apresenta elevada pressão arterial, a qual caracteriza-se hipertensão arterial. A
frequência cardíaca (FC) ou ritmo cardíaco é o numero de batimentos cardíacos do coração em um
minuto; sua mensuração é regulamente usada para descrever e regular a intensidade metabólica do
exercício. Considera-se normal para um homem adulto em repouso uma frequência de 60 a 100
batimentos por minuto (bpm). Quando o corpo esta imersão, acontece declínio de 10 a 15 bpm.
Sabe-se que estão mais sujeitos a apresentar elevada pressão arterial, portadores de herança genética
predisponente, diabéticos e fumantes, seja passivo ou ativo, e os idosos. Pode haver o retardamento
ou até o impedimento deste aumento de pressão decorrente do envelhecimento, isto com exercícios
físicos, pelo fato de causar aumento da vasodilatação periférica, com diminuição da resistência
vascular, melhor complacência dos vasos arteriais, aumento da vascularização periférica e
diminuição da frequência cardíaca de repouso. Estudo realizado por Brum, P.C ET al. (2003)
mostra que a diminuição da PA é imediata após a prática de exercícios físicos e se mantém por um
período de até 24 horas após a realização de exercícios de moderada intensidade. O objetivo do
presente trabalho é relatar o potencial benéfico da aplicação da hidroterapia em água aquecida
associada com a atividade física. METODOLOGIA: Este estudo se propõe a descrever a
experiência da hidroterapia em piscina aquecida com realização de exercícios terapêuticos na
disciplina, prática fisioterapêutica nas disfunções do sistema cardiovascular, principalmente quanto
aos pacientes portadores de hipertensão. O programa de fisioterapia aquática é aplicado durante
duas vezes na semana na Clinica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da
Paraíba, onde é realizado com um grupo de sete pacientes, onde cada paciente é acompanhado por
um aluno. O material utilizado é a piscina com água aquecida, esfigmomanômetro, estetoscópio,
frequencímetro, ou oxímetro ficha de coleta de sinais vitais e equipamentos aquáticos (halteres para
membros superiores, pranchas, step, tornozeleiras para membros inferiores, aquatubos e camaelástica). Elaborou-se um programa de hidroterapia de Exercícios Terapêuticos Aquáticos (EAT)
especifico para as pacientes visando sua principal necessidade que será o melhor condicionamento
cardiovascular. O atendimento tem duração de cinquenta minutos, no qual consiste em 10 minutos
de aquecimento (caminhada e alongamento global), 30 min de condicionamento (exercícios
aeróbicos, fortalecimento de músculos de membros superiores, inferiores e abdominais) e por fim o
relaxamento nos 10 minutos finais na hidromassagem ou utilizando outras técnicas específicas. Para
aferimento da pressão arterial, as pacientes mantiveram o braço no nível do coração, apoiado na
cadeira; e usam o frequencímetro cardíaco para informar a frequência cardíaca. A coleta de dados
de PA E FC foram feitas em dois tempos, com o intuito de gerar informações que demonstrassem as
variações de PA e FC antes da atividade aquática e após a intervenção. A primeira medida foi
coletada em repouso fora da água (momento Y) e a segunda após a saída da piscina, em repouso
(momento X). IMPACTOS: São perceptíveis as variações de pressões arteriais diante do préatendimento e pós-atendimento, de forma que mostram uma diminuição de forma significante. Na
comparação dos momentos Y para o momento X a PAS (pressão arterial sistólica) em média sofreu
redução. Com o objetivo de analisar as consequências cardiovasculares quanto à PA e à FC, durante
um programa de hidroterapia, assim pode-se verificar que, comparando os dados dos atendimentos
realizados, ocorreu queda da PAS. A análise dos dados referentes ao comportamento da PAS em
comparação aos dois momentos mostrou que ocorreu diminuição da PAS do momento Y para X.
Esse descoberto deve-se ao efeito físico da pressão hidrostática sobre o corpo que conforme descrito
pela literatura diminui a PA. Encontrou-se que, assim como a PAS, a PAD apresentou uma
diminuição, relacionando com o efeito físico da imersão após as atividades físicas. Verificou-se que
a frequência cardíaca sofreu um simples declínio na maioria das sessões, quando comparado aos
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momentos Y e X, confirmando comportamento cardiovascular normal, dentro do esperado e
descrito pela literatura quando as respostas físicas da imersão. Os estudos que abordam os efeitos do
exercício em imersão na PA e na FC apresentam limites metodológicos, ou seja, consideram
somente os valores coletados no início e no final dos treinamentos, unicamente dentro ou fora da
água, desconsiderando os efeitos da imersão e da adaptação dos sujeitos a esta. Outra limitação
desses estudos diz respeito às intervenções, que consistem em caminhadas ou exercícios de baixa
intensidade, ou não especificam a intervenção. O programa de hidroterapia aqui proposto
apresentou dois resultados similares aos obtidos com intervenção semelhante em solo - com a
vantagem de que a intervenção realizada em meio aquático produz benefícios gerais para o
organismo, desencadeados pela liberdade de movimento corporal produzido pela flutuação e menor
sobrecarga nas articulações, sem risco de quedas ou lesões. Além disso, é perceptível a interação e
socialização do grupo e o bem estar físico e mental advindas da prática dos exercícios físicos na
água em piscina aquecida. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A hidroterapia é uma intervenção
fisioterapêutica considerada uma alternativa com bastante efetividade na terapêutica nãofarmacológica da hipertensão arterial. Por ter influência direta de propriedades e princípios físicos
da água que atuam sobre o corpo imerso no meio hídrico que promove alterações em todo o
organismo do paciente, e irá favorecer a melhor qualidade de vida do sujeito hipertenso. Apesar de
a literatura mostrar um significativo progresso nos estudos quanto a esse tema, ainda se percebe a
necessidade de um maior numero de ensaios clínicos que comprovem os benefícios desta terapia
para assim aperfeiçoar e intensificar essa intervenção, contribuindo para evidenciar respostas mais
substanciais relacionadas à eficácia e à inserção da fisioterapia aquática no tratamento da
hipertensão. Houve a confirmação do efeito do principio físico da pressão hidrostática sobre o corpo
submerso, na realização do programa de EAT proposto, ocorreu a diminuição da pressão arterial ao
final do programa, além do bem estar biopsicossocial da atividade realizada em grupo.
DESCRITORES: fisioterapia; cardiovascular; hidroterapia.
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SEGURANÇA DO PACIENTE EM FISIOTERAPIA: REALIDADE DA QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA NA TERAPIA MANUAL
Vilânia Klébia Láu Alves1
Dannyellen Lopes2
Pryscila Ruana3
Haydee Cassé da Silva4

A segurança do paciente tem sido considerada um atributo prioritário da qualidade dos sistemas de
saúde de todo o mundo. Sem dúvida, isso tem ocorrido devido à contribuição de estudos
epidemiológicos que evidenciaram os efeitos indesejáveis da assistência à saúde que são causados
por falhas de qualidade. As notícias sobre erros, negligências e eventos adversos de uma atenção à
saúde insegura causaram e causam grande alarme social, e se espalharam por todos os âmbitos da
sociedade, inclusive entre os próprios profissionais da saúde. A boa qualificação técnica dos
profissionais é considerada uma das ações que proporcionam a segurança ao paciente. A prestação
de cuidados na área de saúde é bastante complexa, uma vez que esta área se encontra em constante
evolução, resultante de avanços sociais, científicos e tecnológicos. Neste cenário dinâmico, o
trabalho em saúde caracteriza-se como relacional, pela interação entre profissional, paciente, e
tecnologia. Uma das funções da tecnologia reside na aplicação do conhecimento à prática e na
criação de bens e serviços que unem o saber com o fazer, permeando diversas atividades humanas.
Os profissionais de saúde devem desenvolver, por meio de educação, capacidade e destreza no uso
de técnicas e instrumentos, para apoiar e aprimorar a atividade que irá realizar. Os profissionais de
saúde que prestam cuidado ao paciente são elementos chave no processo de evitar erros, impedir
decisões ruins, referente aos cuidados e também de assumir um papel de liderança no avanço e no
uso de estratégias para promover a segurança e qualidade do cuidado. As situações onde ocorrem
erros ou falhas são denominadas incidentes e podem ou não provocar danos no paciente. Evento
adverso é o incidente que atingiu o paciente e resultou num dano ou lesão, podendo representar um
prejuízo temporário ou permanente e até mesmo a morte entre os usuários dos serviços de saúde.
Pode-se elencar alguns indicadores para monitorar os eventos adversos relativos aos pacientes
submetidos a procedimentos em terapia manual, tais como: erro de localização do tratamento,
manobra selecionada inadequada ao caso, falha na avaliação inicial, percepção da necessidade de
adequação da intensidade da manobra ao caso, erro no posicionamento do contato manual,
direcionamento e sentido da manobra executada de acordo com o objetivo terapêutico, tipo de
pressão e frequência de utilização da manobra selecionada. Diversas técnicas são utilizadas na
prática manual visando restaurar a mobilidade de um segmento, que incluem as manobras indiretas,
que são mais suaves e as manobras diretas, conhecidas como “thrust”. As técnicas manuais são,
geralmente, uma forma de tratamento seguro, e um número crescente de pacientes é tratado com
manipulações, e a maioria expressa um alto grau de aceitação e satisfação com tais procedimentos.
A utilização das técnicas manuais produz um efeito indolor e promove o aumento da amplitude de
movimento (ADM) no segmento a ser manipulado, ao mesmo tempo em que atua nos mecanismos
neurofisiológicos da diminuição da dor, o que possibilita o ganho de mobilidade em áreas restritas
do sistema musculoesquelético, o que contribui para um realinhamento postural. As manobras de
drenagem Linfática Manual (DLM) tem como objetivo criar diferenciais de pressão para promover
o deslocamento da linfa e do fluido intersticial, visando à sua recolocação na corrente sanguínea,
reabsorvendo os edemas e tratando diferentes patologias. Isso se consegue por meio de movimentos
suaves em círculos com as mãos aplicadas sobre a área a ser tratada, de forma rítmica e lenta. A
drenagem linfática é basicamente composta de dois processos ou procedimentos que visam
transportar e remover esse líquido de edema de volta à circulação sanguínea, são eles: Evacuação: é
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o processo que se realiza em gânglios (ou linfonodos) e em outras vias linfáticas com o objetivo de
descongestioná-los. Captação: é a drenagem propriamente dita que é realizada principalmente dos
locais de edema em direção à desembocadura mais próxima. A drenagem linfática manual é
indicada nos seguintes casos: Linfedemas; Lipedemas; Fleboedemas; Edemas pós-operatórios e
pós-traumáticos; Edemas cíclicos idiopáticos, pré-menstruais, intragestacionais e outros;Tratamento
ou prevenção de diversos distúrbios, seqüelas ou patologias que envolvem as áreas de angiologia,
oncologia, ortopedia e traumatologia, reumatologia, ginecologia e obstetrícia, pré e pós cirurgias,
ortomolecular, stress, esporte, estética, dentre tantas outras; Pré e pós-cirurgia plástica;Tratamentos
de revitalização facial; Sempre que se desejar aumento do retorno do linfático. A drenagem linfática
manual é contra-indicada nos seguintes casos: Infecções agudas; insuficiência cardíaca
descompensada; flebites; tromboses; tromboflebites; síndrome seno carotídeo; hipertensão; certos
tipos de afecções da pele; câncer, asma brônquia e bronquite asmática; hipertiroidísmo; parte do
corpo inchada, dolorida, avermelhada, sensação de mal-estar. A terapia manual se tornou um
importante componente na intervenção de doenças ortopédicas e neurológicas sendo hoje
considerada uma área de especialização da fisioterapia. Os primeiros documentos sobre terapia com
as mãos foram encontrados na China Antiga e também em escritos que constam em paredes do
Egito que tem cerca de 15 mil anos e serviram de base para o desenvolvimento da grande maioria
das técnicas atuais. Varias abordagens ou técnicas de terapia manual evoluíram com o passar dos
anos e são comumente aplicadas, é o meio mais antigo e simples utilizado como tratamento não
apenas como um ato físico, mas também psicológico, pois pode ser estimulante ou calmante,
dependendo da velocidade e intensidade dos movimentos aplicados. As manobras podem promover
o alivio de tensões e induzir a sensação de bem-estar, e, consequentemente leva ao relaxamento
global. Os objetivos básicos gerais das técnicas são: aumentar a flexibilidade de músculos, cápsulas,
ligamentos, tendões e nervos; prevenir ou reduzir aderências e inflamações locais; promover
melhora na lubrificação na mobilidade destas estruturas; auxiliar no equilíbrio do sistema nervoso; e
como consequência aliviar a dor e os sintomas associados. As sessões são realizadas geralmente
uma vez por semana e tem duração media de 45 minutos. Geralmente o atendimento com terapia
manual é realizado após a sessão de microfisioterapia, pois como todo trauma tem uma origem que
fica registrada em algum tecido do organismo, primeiramente é indicado que se estimulo o corpo a
reconhecer a causa primária da doença, ativando assim sistema imunológico se defender do agente
agressor. Pode-se então manipular os tecidos lesados, reduzindo as chances de uma recidiva após o
Tratamento Manual. Este estudo objetivou conhecer os recursos manuais utilizados pelos
acadêmicos de fisioterapia Metodologia: Tratou-se de um estudo de campo, descritivo com análise
quantitativa dos dados. A amostra foi composta por 33 acadêmicos selecionados aleatoriamente no
curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, de ambos os gêneros, que se
encontrava em prática clinica supervisionada e voluntariedade de participação, sendo excluídos
aqueles que ainda não realizavam atendimento fisioterapêutico. Utilizou-se questionário estruturado
contendo as variáveis de interesse quanto ao uso de manobras, os tipos e as áreas mais usadas. Os
participantes foram abordados no mês de setembro de 2014 que assinaram termo de consentimento
para participação após esclarecimentos dos procedimentos. Os dados quantitativos foram analisados
através de estatística descritiva do Microsoft Excel. Resultados: Do universo da amostra, 88%
relataram que utilizam recursos terapeuticos manuais em suas práticas clinicas supervisionadas.
Dentre as técnicas mais utilizadas 42% elencaram as manobras clássicas, 23% a mobilização
articular e 13% a drenagem linfática manual. Sabendo que os participantes poderiam escolher três
áreas da saúde em que mais utilizavam recursos terapêuticos manuais, encontrou-se 32% em
disfunções musculoesqueléticas (n=21), 22% em geriatria (n=14), 17% em dermatofuncional
(n=11), 12% em disfunções neurológicas (n=8), 9% em disfunções pneumofuncionais (n=6), 3% em
pediatria, assim como em ginecologia (n=3 cada) e, por fim, 2% nas disfunções cardiovasculares.
Conclusão: Neste estudo, os acadêmicos do curso de fisioterapia utilizaram recursos terapêuticos
em suas práticas clinicas supervisionada, a partir de conhecimentos e vivencias em diferentes áreas.
O fato do uso concentrado em áreas, como ortopedia, traumatologia, reumatologia, geriatria e
dermatofuncional de forma predominante pode ser pela própria natureza das patologias estudadas e
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a afinidade de melhor resposta diante dos efeitos e benefícios da terapia manual. Para que se
alcance um cenário de segurança é necessário que os serviços adotem um comportamento de
aprendizagem contínua, onde a notificação dos eventos e a análise de suas causas atuem como
elementos disparadores de melhoria dos processos assistenciais de forma a evitar a recorrência das
situações indesejadas e de danos aos pacientes. Portanto é necessária a adoção de estratégias de uma
cultura de segurança evidencia a evolução dos serviços para a construção de um novo cenário na
gestão em saúde.
Descritores: Fisioterapia. Educação. Biossegurança.
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SEGURANÇA DO PACIENTE EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: REVISÃO
INTEGRATIVA DA LITERATURA
Carlos Eduardo Guedes da Silva (relator)1
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INTRODUÇÃO: Complicações relacionadas aos procedimentos cirúrgicos são frequentes e
representam um problema de saúde na atualidade. Autores aludem que 234 milhões de
procedimentos cirúrgicos foram realizados no mundo no ano de 2004, um para cada 25 pessoas
vivas, resultando em dois milhões de mortes nesses procedimentos e sete milhões de complicações,
50% das quais eram evitáveis (WEISER et al., 2008). No âmbito hospitalar, morre um paciente a
cada trezentas admissões, e a causa da morte de mais de 50% destes é relacionada a erros cirúrgicos
evitáveis (FERRAZ, 2009). Uma pesquisa realizada por Mendes et al. (2009) assinala que 66,7%
dos eventos adversos identificados em três hospitais de ensino do Rio de Janeiro eram evitáveis,
35,2% destes ocorrendo em procedimentos cirúrgicos. Em 2012, esses pesquisadores identificaram,
nos mesmos hospitais, que 65,8% dos pacientes apresentaram eventos adversos, com uma
proporção de 68,3% de eventos adversos cirúrgicos evitáveis, onde cerca de um em cinco pacientes
com eventos adversos cirúrgicos evoluiu para incapacidade permanente ou morte (MENDES;
MOURA, 2012). Tais dados confirmam a extensão dos problemas de segurança do paciente, em
particular os cirúrgicos, nos hospitais brasileiros. Deste modo, destaca-se que a preocupação com a
segurança do paciente, sendo esta uma temática de relevância crescente em todo o mundo, haja
vista que organizações e agências internacionais têm demonstrado a necessidade de proporcionar
dispositivos para a melhoria da assistência à saúde. No ano de 2004, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) lançou a Aliança Mundial para Segurança do Paciente, com a finalidade de promover
o desenvolvimento de uma política para aperfeiçoar a segurança e a qualidade dos serviços de saúde
nos Estados-membros, nos quais as ações são organizadas através de campanhas de segurança
denominadas desafios globais para a segurança do paciente, apresentando, primeiramente, três
desafios: uma assistência limpa é uma assistência mais segura, cirurgias seguras salvam vidas e
prevenção da resistência aos antimicrobianos (WHO, 2009). Em 2008, a área sugerida foi a
segurança da assistência cirúrgica, para a qual foi desenvolvido o Manual “Cirurgia Segura Salva
Vidas”, adaptado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e amplamente
divulgado no Brasil (WHO, 2009; BRASIL, 2009). Assim, foi criado o checklist (Lista de
Verificação de Segurança Cirúrgica), com o fim de auxiliar as equipes cirúrgicas a seguirem de
forma sistemática passos críticos de segurança, visando aprimorar a assistência cirúrgica no mundo,
através de padrões de segurança que possam ser utilizados em todos os países, reduzindo as taxas de
mortalidade e de complicações, aumentando a adesão à antibioticoprofilaxia e minimizando o
número de erros por falha de comunicação da equipe (SORIA-ALEDO et al., 2012; MAHAJAN,
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2011; BRASIL, 2009). É notório enfatizar que no Brasil, a área de segurança do paciente sempre
permeou legislações sanitárias, entretanto apenas em 2013 esse país lançou um programa oficial
sobre o tema. Trata-se da Portaria MS nº 529, de 01 de abril de 2013, que institui o Programa
Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) e cria o Comitê de Implementação do Programa
Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP). Após a publicação desta Portaria, outras publicações
ocorreram, tais como: Portaria MS nº 1.377, de 09 de julho de 2013, que aprovou 3 protocolos
básicos de segurança do paciente - Protocolos de Cirurgia Segura, Prática de Higiene das mãos e
Úlcera por Pressão; RDC Anvisa nº 36, de 25 de julho de 2013, que instituiu ações para a
segurança do paciente em serviços de saúde e deu outras providências, como a obrigatoriedade de
todo serviço de saúde ter seu Núcleo de Segurança do Paciente (NSP); e a Portaria MS nº 2.095, de
24 de setembro de 2013, que aprovou outros 3 protocolos básicos de segurança do paciente Protocolo de Prevenção de Quedas, o Protocolo de Identificação do Paciente e o Protocolo de
Segurança na Prescrição e de Uso e Administração de Medicamentos. Destaca-se que nesse país,
esta é de responsabilidade Diretoria de Atenção à Saúde, contudo é sabido que a segurança do
paciente é transversal a todo o trabalho intrahospitalar, incluindo os procedimentos cirúrgicos
(BRASIL, 2014). Com base em tal entendimento, diante da frequência elevada e da gravidade do
dano associado aos procedimentos cirúrgicos, a insegurança durante os procedimentos cirúrgicos
emerge como um problema de saúde pública, apesar do pouco reconhecimento da sua extensão.
Assim, considerando a relevância dessa temática para prática assistencial, esse estudo apresenta os
seguintes objetivos: caracterizar a produção científica acerca da segurança do paciente nos
procedimentos cirúrgicos e investigar as contribuições da segurança nos procedimentos cirúrgicos
para a melhoria da assistência à saúde do paciente. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão
integrativa da literatura, consubstanciada na literatura pertinente à temática. A busca da produção
científica foi realizada durante o mês de outubro de 2014, em 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): “Segurança do Paciente”
and “Procedimentos Cirúrgicos Operatórios”. É notório destacar que foram adotados os seguintes
critérios de inclusão: estudos originais; disponíveis online, no período de 2009 a outubro de 2014;
que abordem no título, resumo ou no contexto a temática proposta; no idioma português e dispostos
na íntegra na forma de artigo nas bases de dados selecionadas para pesquisa. Dessa forma, a
amostra foi composta por 12 artigos. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: Com base
nos resultados encontrados destaca-se que dos 12 artigos da amostra, 5 (41,66%) foram publicados
no ano de 2011. O ano de 2013, apresentou um quantitativo de 4 (33,33%) publicações, seguido dos
anos de 2010, 2012 e 2014, que apresentaram, apenas, 1 (8,33%) artigo, cada. Quanto aos
periódicos, sobressaiu-se a Revista de Enfermagem UERJ com dois (16,66%) artigos, os demais
periódicos (FEMINA, Revista Brasileira de Epidemiologia, Revista da Associação Médica
Brasileira, Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Revista Brasileira de Cirurgia Plástica,
Revista da Escola de Enfermagem da USP, Caderno de Saúde Pública, Revista Gaúcha de
Enfermagem, Revista Brasileira de Ortopedia e Revista Eletrônica de Enfermagem) publicaram,
apenas, um (8,33%) artigo, cada. Após a coleta e apreciação dos artigos foram observadas
informações convergentes, as quais foram agrupadas em duas categorias temáticas: “Checklist de
cirurgia segura” e “Características de eventos adversos em procedimentos cirúrgicos”. De acordo
com a primeira categoria temática, ressalta-se que complicações relacionadas aos procedimentos
cirúrgicos são frequentes e representam um problema de saúde na atualidade, emergindo, dessa
forma, a importância do checklist de cirurgia segura, com o fim de auxiliar as equipes cirúrgicas a
seguirem de forma sistemática passos críticos de segurança, diminuindo, assim, a morbimortalidade
em pacientes cirúrgicos, fornecendo às equipes cirúrgicas e administradores hospitalares
orientações sobre a função de cada indivíduo e do padrão de uma cirurgia segura, bem como a
redução de erros e danos (GRIGOLETO et al., 2011; PANCIERI et AL., 2013; VENDRAMINI et
al., 2010). Trata-se de um instrumento de baixo custo composto por três etapas, que devem ser
realizadas em três minutos, sendo elas: Identificação (antes da indução anestésica), Confirmação
SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 173

(antes da incisão cirúrgica – pausa cirúrgica, com a presença de todos os membros da equipe na sala
cirúrgica) e Registro (antes de o paciente sair da sala cirúrgica) (BRASIL, 2009). Entretanto,
verifica-se dificuldade na adesão e implantação de tal instrumento, conforme referido por Freitas et
al. (2014), que mostrou diferenças na utilização do checklist e na qualidade do seu preenchimento
no âmbito hospitalar. Outra pesquisa que objetivou analisar o grau de conhecimento do Protocolo
de Cirurgia Segura da OMS pelos ortopedistas brasileiros, verificou que, apesar de o Brasil ter
aderido, em 2008, à campanha Cirurgia Segura Salva Vidas da Aliança Mundial para a Segurança
do Paciente, através da confecção e da distribuição, a nível nacional, do manual “Cirurgias Seguras
Salvam Vidas – Checklist”, ele é desconhecido por 65,3% dos ortopedistas brasileiros (MOTTAFILHO, 2013). Diante do exposto, faz-se necessário a implantação mais estruturada de tal
protocolo, de modo a assegurar a sua adequada utilização, garantindo a qualidade e segurança da
atenção ao paciente e evitando a ocorrência de eventos adversos em cirurgia. No que diz respeito à
categoria “Características de eventos adversos em procedimentos cirúrgicos”, foi observado que os
eventos adversos podem ser conceituados como qualquer incidente, associado ao uso de
medicamentos, equipamentos, dietas ou a realização de procedimentos, podendo ser definido, ainda,
como uma lesão ou complicação não-intencional, resultante, provavelmente, da assistência, e não da
doença do paciente, e que resulte em morte, incapacidade ou prolongue a permanência no hospital,
sendo a sua prevenção um pré-requisito da segurança do paciente (VENDRAMINI et al., 2010).
Pesquisa realizada por Souza et al. (2011) constatou a ocorrência de 42 eventos classificados como
eventos adversos relacionados à organização do serviço e relacionados à assistência, sendo a
maioria relacionados à assistência, resultando em danos graves aos pacientes. Estudo corrobora com
os dados expostos observando a ocorrência de 264 eventos adversos de vários tipos, sendo os
mesmos relacionados a sondas, drenos, cateteres e tubos seguidos de quedas e evasão, durando os
procedimentos cirúrgicos (CARNEIRO et al., 2011). Moura e Mendes (2012) elucidam uma
proporção de 5,9% de eventos adversos cirúrgicos em pacientes submetidos à cirurgia, onde 1 em
cada 5 paciente tiveram incapacidade permanente ou morreram. Mendes et al. (2013) mencionam
que estes eventos podem estar relacionado com infecções associadas aos cuidados da saúde
(24,6%); complicações cirúrgicas e/ou anestésicas (20,0%); danos decorrentes do atraso ou falha no
diagnóstico e/ou tratamento (18,4%); úlceras por pressão (18,4%); danos de complicações na
punção venosa (7,7%); danos devido a quedas, (6,2%); danos em consequência do emprego de
medicamentos (4,6%), sendo estes responsáveis por 373 dias adicionais de permanência no hospital.
Outro estudo enfatiza que tais eventos podem ocorrer por interrupções e distrações na sala de
cirurgia, evidenciando a ocorrência de 60 interrupções ou distrações durante um ato cirúrgico, na
maioria das vezes, desencadeados pelo movimento de pessoas na sala (PEREIRA et al., 2011).
Assim, destaca-se que a preocupação com a segurança do paciente em centro cirúrgico tem sido
crescente, devido à elevada frequência de erros e eventos adversos, sendo a ocorrência destes um
importante indicador de qualidade da assistência prestada (CUNHA, 2011). De tal modo, faz-se
necessário conscientizar profissionais de saúde quanto à notificação dessas ocorrências e de práticas
gerenciais não punitivas, estimular um olhar crítico e investigativo acerca das falhas que existem no
sistema e proporcionar correções pelo próprio serviço por meio de ações que apontem à segurança
do cliente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Trata-se, pois, 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 ao tema,
contribuindo, dessa forma, para a divulgação das informações aqui abordadas e apresentando
estratégias para redução de erros e eventos adversos em Instituições de Saúde, como o
preenchimento adequado do checklist de cirurgia segura, além de subsidiar o aprimoramento dos
processos clínicos e de prevenção de erros subsequentes, visando a segurança do paciente cirúrgico
e qualidade do serviço.
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ULTRASSOM TERAPÊUTICO ALIVIA DOR EM TRABALHADORES COM LESÃO DA
ARTICULAÇÃO DO PUNHO
Giulliana Helen de Vasconcelos Gomes
Elivelton dos Santos Lima
Denner Pedro Targino Freire Simão
Jéssica Natane Macêdo de Oliveira
Carlos André Gomes Silva
Janine Agra Padilha

(INTRODUCÃO) A articulação do punho é uma das mais acometidas pelas lesões inflamatórias,
pois vários profissionais fazem uso da mesma para exercerem suas atividades laborais como:
dentistas, digitadores, lavadeiras, costureiras, músicos, operadores de caixa, entre outros. O punho é
o elo final das articulações que posicionam a mão para as atividades funcionais. Ele tem a função
significativa de controlar as relações entre comprimento e tensão dos músculos multiarticulares da
mão enquanto eles se ajustam as várias atividades e preensões (KISNER; COLBY, 2005). A LER/
DORT pode ser definida como uma síndrome relacionada ao trabalho, caracterizada pela ocorrência
de vários sintomas e sinais concomitantes ou não, e não apenas por dor osteomuscular. Dentre os
sinais e sintomas que podem ser referidos tem-se: dor, parestesia, formigamento, choque, contratura
muscular, falta de força, sensação de peso e fadiga. Acomete os indivíduos de forma insidiosa,
afetando músculos, tendões, articulações, ligamentos, nervos e vasos dos membros superiores,
coluna vertebral, e membros inferiores e que tem relação direta com: as exigências das tarefas, os
ambientes físicos, a organização do trabalho, as relações interpessoais, o ritmo de produção, e as
características intrínsecas da atividade, como nível de esforço, vibração e repetitividade.
Frequentemente são causa de incapacidade laboral temporária, mas num número significativo de
casos evolui para incapacidade permanente (SANTOS, 2009). O ultrassom terapêutico (UST) é um
recurso eletrofísico, frequentemente utilizado por fisioterapeutas no tratamento de afecções do
sistema musculoesquelético (FOUNTORA; AZEVEDO, 2008; BAKER; ROBERTSON; DUCK,
2001). Os efeitos térmicos do UST têm a finalidade de acelerar o metabolismo, aumentando, desta
forma, a velocidade de condução nervosa; melhorar o aporte sanguíneo, favorecendo a nutrição e a
extensibilidade dos tecidos moles, promovendo assim, o relaxamento muscular e o alívio da dor,
pela quebra do ciclo espasmo-dor (DINNO; RUM; WU, 1989). Os efeitos não térmicos, por sua
vez, resultam dos efeitos mecânicos como a cavitação, correntes acústicas e o microfluxo que, ao
passarem pelos tecidos aumentam a permeabilidade celular, a síntese protéica, o fluxo de íons de
cálcio, e favorecem a passagem de metabólitos através da membrana celular, contribuindo
significativamente para a reparação tecidual. As ondas sonoras induzem mudanças celulares,
modificando o gradiente de pressão de moléculas e íons, especialmente do cálcio e do potássio,
estimulando a atividade celular, e mobilizando mediadores inflamatórios para o sítio da lesão
(KOPAKKALA-TAN et al., 2006; WATSON, 2008). O UST pode ser aplicado continuamente
durante todo o tempo de tratamento (onda contínua), sem pausas entre os feixes ultra-sônicos
produzindo 50% de efeito térmico e 50% de efeito mecânico ou pode ser aplicada em pulsos – isto
é, gerando uma pausa entre os feixes de ondas ultra-sônicas, que possibilita tempo aos tecidos para
dissipar o calor recebido, desta forma, no modo pulsado, não há energia térmica acumulada, por isso
produz praticamente apenas efeito mecânico (atérmico) no local (KITCHEN, 2003). A frequência
(MHz) do UST determina a profundidade de penetração da onda mecânica no tecido lesado. Para
ajustar este parâmetro deve-se considerar que o ultrassom oferece uma relação inversa entre
frequência (1-3MHz) e penetração tecidual, ou seja, quanto maior a frequência da onda ultrassônica,
menor será sua penetração. Assim, a frequência de 1MHz está indicada para tecidos mais
profundos e 3 MHz direcionado até o tecido subcutâneo (AGNE, 2009; GUIRRO; GUIRRO;
FERREIRA, 2005; ROBERTSON, 2002). As ondas ultrassônicas, ao entrar em contato com os
tecidos lesados, promovem uma série de modificações fisiológicas em seu interior, como aumento
da permeabilidade da membrana celular, aumento dos níveis de cálcio intracelular, aumento da
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síntese protéica e da atividade de fibroblastos e condrócitos. Estas modificações permitem também
o aumento da degranulação dos mastócitos e melhoram a atividade dos macrófagos, acelerando o
processo de cicatrização (OLSSON, 2008). Essas alterações que ocorrem no interior do tecido
lesado promovem os seguintes efeitos biológicos: incremento da flexibilidade dos tecidos ricos em
colágeno, com diminuição da rigidez articular e da contratura, associada a cinesioterapia. Ocasiona
também, aumento do fluxo sanguíneo e consequente vasodilatação da área com hiperemia
melhorando a vascularização dos tecidos e modulando a resposta inflamatória (AGNE, 2009).
Ainda como efeitos biológicos do UST, a redução dos espasmos musculares, a modulação da dor, a
cavitação e os microderrames acústicos (podem resultar em estimulação da atividade fibroblástica,
aumento do fluxo sanguíneo, regeneração tecidual e cicatrização óssea). A micro massagem
produzida pelo ultrassom, provoca a melhora do retorno venoso e linfático, com consequente
reabsorção de edemas (AKBARI, FLEMMING E CULLUM 2006). Atualmente, tendo em vista o
aumento significativo do número de LERs/ DORTs, que acometem pessoas que desenvolvem suas
atividades laborais de forma inadequada e persistente, surgiu o interesse de investigar a eficácia de
um meio terapêutico que pudesse reduzir a sintomatologia dolorosa que muitas vezes é responsável
pelo afastamento dessas atividades laborais devido a incapacitação da execução das tarefas. Para
tanto, este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia do ultrassom terapêutico no alívio da dor em
indivíduos com lesões inflamatórias aguda da articulação do punho. (METODOLOGIA) O
presente estudo foi uma pesquisa do tipo experimental com abordagem quantitativa. A pesquisa foi
realizada na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciência Médicas da Paraíba. Tendo
inicio em abril e termino em julho de 2014. A amostra foi constituída por 15 voluntários adultos de
ambos os sexos que apresentavam sinais clínicos do processo inflamatório agudo da articulação do
punho associado a Lesões por Esforço Repetitivo (LER) ou por Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (DORT). A maioria dos voluntários foram encaminhados pelo CEREST
municipal (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) através de convênio realizado com a
Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. Outros chegaram a Clínica Escola por demanda
livre. Como critérios de inclusão para esse estudo tivemos: indivíduos de ambos os sexos, que
apresentavam quadro clínico característico do processo inflamatório agudo da articulação do punho,
com diagnóstico de LER/DORT e que não estivessem fazendo uso de nenhum medicamento antiinflamatório. Foram excluídos aqueles indivíduos que apresentavam quadro clínico de inflamação
crônica da articulação do punho, que estivessem fazendo uso de medicamento anti-inflamatório
e/ou que já realizassem atendimento fisioterapêutico em outro serviço. Inicialmente este estudo foi
cadastrado na Plataforma Brasil, conforme rege a legislação da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP) com identificação CAAE: 21349313.4.0000.5188 e posteriormente aprovado
pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, através
do parecer 565.379. Todos os voluntários que atenderam os fatores de inclusão norteadores desse
estudo foram informados sobre os objetivos e a natureza do mesmo e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias. Este estudo de intervenção foi composto por dois
momentos: período de avaliação onde ocorreu a avaliação dos voluntários; e o período de
intervenção com duração de quatro semanas. Foram realizadas reavaliações semanais, totalizando
quatro reavaliações. Os voluntários que atenderam aos fatores de inclusão foram submetidos, a
anamnese clínica através da qual houve a avaliação física quanto a intensidade dolorosa. O
ultrassom terapêutico foi aplicado no modo pulsado duas vezes por semana e uma vez por dia.
Tendo como parâmetros: freqüência de 1 MHz, dose de 0,8W/cm² e tempo de aplicação de 6
minutos. Antes da aplicação do ultrassom era realizada a higienização da área a ser tratada por
álcool a 70%. O aparelho de ultrassom utilizado foi o do modelo Sonopulse III do fabricante
Ibramed. Esse estudo teve como variável a dor, que é uma variável categórica de classe ordinal. A
intensidade dolorosa foi avaliada através da Escala Analógica Visual (EVA) que consiste em avaliar
a dor com uma régua com valores de 0 (ZERO) a 10 (DEZ) sendo que o primeiro representa sem
dor e o outro dor insuportável. A análise estatística foi executada no StatisticalPackage for Social
Sciences – SPSS 20.0®. Para analisar a evolução clínica dos voluntários submetidos ao tratamento,
comparando a avaliação inicial com os dados da reavalição final, foi utilizado o Teste QuiSUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 177

Quadrado. Considerou-se o ponto de corte de 5% no nível descritivo (p≤ 0,05) para significância
estatística. (ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS) Observou-se que na admissão
13,30% dos voluntários relataram nenhuma ou dor leve, 26,70% relataram dor intermediária e 60%
relataram dor alta ou máxima. Após o período de intervenção observou-se que 53,3% dos
voluntários relataram nenhuma ou dor leve, 26,7% relataram dor intermediária e 20% relataram dor
alta ou máxima. Ou seja, a maioria dos voluntários evoluiu de um estado de dor alta ou máxima
para nenhuma ou dor leve ao final da intervenção. O resultado da diminuição da intensidade
dolorosa mostrou-se estatisticamente significante (p ≤ 0,005). Conforme Akbari, Flemming e
Cullum (2006), o UST promove a redução dos espasmos musculares, a modulação da dor, a
cavitação e os microderrames acústicos (podem resultar em estimulação da atividade fibroblástica,
aumento do fluxo sanguíneo, regeneração tecidual e cicatrização óssea). A micro massagem
produzida pelo ultrassom, provoca a melhora do retorno venoso e linfático, com consequente
reabsorção de edemas. (CONSIDERAÇOES FINAIS) Com isso conclui-se que,o uso do UST
promoveu um efeito anti –inflamatório sobre as lesões osteomusculares dos voluntários, uma vez
que, a resolução ou a diminuição dos sinais flogísticos, repercutiu, de forma positiva sobre a
redução do quadro álgico. Pois, a dor nas inflamações agudas surge devido a compressão das
terminações nervosas livres pelo edema, um dos sinais característico de um processo inflamatório
agudo. Consequentemente, com a resolução do processo inflamatório ocasionado pelo uso do UST,
reduziu-se também a sintomatologia dolorosa.
DESCRITORES: Saúde do trabalhador. Transtornos traumáticos cumulativos. Terapia por
ultrassom.
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RESUMO
O estoma intestinal consiste na extração de uma porção do tubo digestivo e abertura de um orifício
externo na parede abdominal, com a proposta de desvio do trânsito intestinal para o exterior. É
fundamental uma atividade multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, psicólogos e
estomaterapeutas, sendo estes, profissionais especializados em estomas, para promover um processo
de adaptação satisfatória ao indivíduo a ser submetido a uma estomia. Este trabalho teve como
objetivocaracterizar a produção científica acerca das contribuições da enfermagem para a segurança
do indivíduo ostomizado.Trata-se de uma revisão integrativa realizada durante os meses setembro e
outubro de 2014, procedeu-se o levantamento da literatura no site da Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS), bancos de dados da ScientificElectronic Library Online (SciELO) e na base de dados da
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). As análises das
publicações evidenciaram que os enfermeiros que integram a equipe multiprofissional, atuam nas
orientações aos estomizados, com ênfase nos cuidados com o estoma, alimentação, higienização,
preparando-os para o autocuidado, sendo considerados essenciais no processo de sua
reabilitação.Nesse enfoque, o enfermeiro diante do processo educativovisa assegurar os pacientes
em todos os aspectos, para manutenção do equilíbrio psicossocial e da autonomia adquirida.Diante
do exposto, por meio deste estudo, passou-se a compreender a relevância da profissão Enfermagem
no universo da ostomia, colaborando com esclarecimentos e direcionamentos para os pacientes em
convívio com o estoma, assumirem posição de autocuidado, garantindo a sua segurança.
Descritores: Ostomia. Enfermagem. Autocuidado.
INTRODUÇÃO
O termo ostomia vem da palavra grega stoma esignifica “boca” ou “orificio” (GUINDIC,
2006). Existem ostomias de alimentação, as gastrostomias (ligação do estômago ao exterior), de
respiração, as traqueostomias (ligação da árvore respiratória ao exterior, através da zona cervical), e
de eliminação (derivação da saída fecal ouurinária pela pele) (MENEZES, 2008).
O estoma intestinal consiste na extração de uma porção do tubo digestivo e abertura de um
orifício externo na parede abdominal, com a proposta de desvio do trânsito intestinal para o exterior
(CASCAIS; MARTINI; ALMEIDA, 2007). Assim sendo, não há mecanismos de continência que
regulem o fluxo das fezes, que passa a ocorrer, frequentemente, de modo contínuo, e obriga o
indivíduo a portar uma bolsa plástica aderida à pele do abdômen para a coleta do efluente (SILVA
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intitulado: Promovendo o cuidar e ensinando a prevenir: uma proposta de educação em saúde - FCMPB. E-mail:
laa_8@hotmail.com
2 Graduanda em Enfermagem pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCMPB.Extensionista do projeto
intitulado: Cuidado Interdisciplinar ao Portador de Lesão Cutânea.Monitora da disciplina O Cuidar do Indivíduo
Portador de Feridas. FCMPB. E-mail: aicirtap-z@hotmail.com
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Médicas da Paraíba; Faculdade Maurício de Nassau; Escola de Enfermagem Nova Esperança.Coordenadora do
Ambulatório de Feridas da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa no
Tratamento de Feridas - GEPEFE/UFPB. Enfermeira Assistencial no Atendimento Domiciliar a Portadores de Feridas.
Coordenadora da Pós Graduação de Enfermagem da FAISA. E-mail:brigidakarla@hotmail.com
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et al., 2010). Na indicação do equipamento são considerados: o tipo de estoma e característica do
efluente, presença de complicações, habilidade do portador no manejo do produto e recursos
financeiros (SCHWARTZ, 2011).
No que se refere a classificação, pode ser temporário, com tempo de permanência
determinado, e definitivas, com a substituiçãopermanente da função do ânus. Quanto ao tipo de
confecção cirúrgica na paredeabdominal, pode-se fazerem alça (duas aberturas), uma proximal
paraeliminar efluentes intestinais e uma distal para eliminar muco e resíduos fecais. Terminal (uma
abertura),com exteriorização geralmente permanente(SCHWARTZ, 2011).
Recebe a denominação conforme o segmentoexteriorizado e determina-se a característica e a
frequência do efluente intestinal. Para a confecção de um estoma intestinal são mais apropriados: o
íleo (ileostomia), o cólon direito, cólon transverso (transversostomia), cólon esquerdo, cólon
sigmoide (sigmoidostomia). A cecostomia é pouco frequente (SCHWARTZ, 2011). São diversas as
situações patológicas do sistema gastrointestinal, entre elas pode-se destacar: diverticulite, doenças
inflamatórias, traumatismos colo-retais, anomalias congénitas e principalmente tumores colo-retais,
que resultam na realização de uma cirurgia reparadora, porém mutilante e traumatizante para o
indivíduo, pois acarreta profundas alterações no seu estilo de vida(CASCAIS; MARTINI;
ALMEIDA, 2007).
É fundamental uma atividade multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros,
psicólogos e estomaterapeutas, sendo estes, profissionais especializados em estomas, para promover
um processo de adaptação satisfatória ao indivíduo a ser submetido a uma estomia, com
esclarecimento de todo contexto da situação enfrentada, incluindo orientações de medidas e
cuidados com a manutenção do estomae possíveis complicações,desde o período pré-operatório
(ROCHA, 2011). Para uma assistência integral humanizada a esse tipo de clientela, os cuidados
deve incluir além do ensinamento do manuseio e procedimentos relacionados ao coletor e estoma,
ampliar o conjunto de intervenções voltadas ao ser numa perspectiva de compreensão, apoio
emocional, encorajamento à superação das limitações, favorecendo melhora da percepção de sua
imagem corporal e autoestima e vislumbrando sua reinserção à vida social (ABREU et al., 2009).
Neste contexto, os profissionais enfermeiros apresentam papel relevante na adaptação
fisiológica, emocional e social da pessoa ostomizada e de seus familiares, com implementação de
uma sistematização do cuidado efetivo, durante todas as etapas desde o diagnóstico até a alta
hospitalar (ABREU et. al, 2009).
O presente estudo foi norteado pela seguinte ideia: Como os estudos científicos vêm
contribuindo acerca da atuação do enfermeiro na segurança dos indivíduos ostomizados?
Com base em tal entendimento, considerando a relevância dessa temática para prática
assistencial dos profissionais da Saúde, este estudo tem como objetivo caracterizar a produção
científica acerca das contribuições da enfermagem para asegurança do indivíduo ostomizado.
PERCUSO METODOLÓGICO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 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, além de apontar
lacunas do conhecimento a serem preenchidas com a produção de novos estudos (MENDES;
SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Delimitaram-se etapas metodológicas para a efetivação dessa revisão integrativa, que foram:
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, 2008; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Procedeu-se ao levantamento da literatura a ser analisada, no site da Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS), nos bancos de dados da ScientificElectronic Library Online (SciELO) e na base de
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dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Para tanto,
utilizou-se a terminologia em saúde contida nos Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS):“ostomia”, “enfermagem”, “autocuidado”. Ressalta-se que a coleta dos dados foi realizada
durante os meses de setembro e outubro de 2014, utilizando-se um instrumento que continha as
variáveis: título, base de dados, ano, periódico, modalidade de pesquisa e objetivos.
Os critérios de inclusão adotados foram: artigos publicados no ano 2008 a 2013, no idioma
português e estivessem disponibilizados na íntegra, online. Foram excluídos estudos que não
abordassem temática relevante ao objetivo do estudo. Com a aplicação destes critérios, foram
captadas 25 publicações. A partir da leitura das referidas publicações, em que se buscou atender aos
critérios de pertinência e consistência do conteúdo, foram excluídos 8 estudos, por não atenderem
aos critérios previamente estabelecidos. Portanto, a amostra do estudo compôs-se de 17 artigos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo foi constituído por 17 publicações que versaram sobre a temática. Estes estão
caracterizados no Quadro 1, a seguir.

TITULO DE ARTIGO

BASE DE
DADOS

ANO DE
PUBLICAÇÃO/
PERIODICO

MODALIDADE DE
PESQUISA

Estratégias de
enfrentamento (coping)
de pessoas ostomizadas.

Scielo

2008
Revista LatinoAmericana Enfermagem

Artigo Original

Assistência de
enfermagem a paciente
com colostomia:
aplicação da teoria de
Orem.

Scielo

2008
Acta Paulista de
Enfermagem

Artigo Original

Caracterização dos
pacientes submetidos a
estomas intestinais em
um hospital público de
Teresina-PI.

Scielo

2009
Texto e Contexto
Enfermagem

Artigo Original

O cuidado à pessoa
portadora de estomia: o
papel do familiar
cuidador.

LILACS

2009
Revista Enfermagem
UERJ

Artigo Original

A percepção de si como
ser-estomizado: um
estudo
fenomenológico.
Sentimentos de pessoas
ostomizadas:
compreensão existencial.

LILACS

2010
Revista Enfermagem
UERJ

Artigo Original

LILACS/Scielo

2010
Revista da Escola de
Enfermagem da USP

Artigo Original
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Vivência do paciente
estomizado: uma
contribuição para a
assistência de
enfermagem.

LILACS/Scielo

2011
Texto e Contexto
Enfermagem

Artigo Original

O significado de conviver
com um familiar com
estomia por câncer
gastrointestinal.

LILACS

2011
Revista da Rede de
Enfermagem do
Nordeste

Artigo Original

Gerontotecnologia
educativa voltada ao
idoso estomizado à luz da
complexidade.
Plano de cuidados
compartilhado junto a
clientes estomizados: a
pedagogia freireana e
suas contribuições à
prática educativa da
enfermagem.
Avaliar para melhorar:
perspectiva de discentes
na avaliação do curso de
extensão sobre estomias.

LILACS/Scielo

2012
Revista Gaúcha de
Enfermagem

Artigo Original

Scielo

2012
Texto e Contexto
Enfermagem

Artigo Original

LILACS

2012
Revista Enfermagem
UERJ

Artigo Original

Conhecimento do
profissional acerca do
cuidado de enfermagem à
pessoa com
estomiaintestinal e
família.

LILACS/Scielo

2013
Texto e Contexto
Enfermagem

Artigo Original

A estomia mudando a
vida: enfrentar para viver.

LILACS/Scielo

2013
Revista Mineira de
Enfermagem

Artigo Original

O enfermeiro e sua
participação no processo
de reabilitação da pessoa
com estoma.

Scielo

2013
Escola Anna Nery
Revista de Enfermagem

Artigo Original

A subjetividade no
cuidado familiar à criança
ostomizada a partir da
construção de sua
autonomia

LILACS

2013
Revista de Pesquisa
Cuidado é Fundamental
Online

Artigo Original

Prática de autocuidado de
estomizados:
contribuições da teoria de
orem

Scielo

2013
Revista da Rede de
Enfermagem do
Nordeste

Artigo Original
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Desvelamento crítico da
pessoa estomizada: em
ação o programa de
educação permanente em
saúde

LILACS/Scielo

2012
Acta Paulista de
Enfermagem

Artigo Original

Quadro 1 – Distribuição dos estudos da amostra de acordo como título, as bases de dados, ano de
publicação, periódico e modalidades de pesquisa – 2008 a 2013.
O estudo proposto foi constituído por vinte publicações, dentre os quais, cinco (29,41%)
estudos foram selecionados na base de dados LILACS, seis(35,29%) publicações foram encontradas
no Scielo e seis (35,29%) em ambas.
Quanto ao ano de publicação, observou-se que o de 2013 correspondeu ao período com
maior número de artigos científicos publicados, com cinco (29,41%) produções, seguido do ano de
2012, com quatro(22,52%) publicações, 2011, 2010, 2009 e 2008 com dois (11,76%) estudos
publicados, cada. O ano de 2007 não apresentou publicação.
No que concerne às
modalidades de publicação abordada, o estudo apresenta os vinte (100%)em artigo original. Com
isso, fica claro que existe interesse dos pesquisadores em apresentar estudos que enfatizam
conhecimentos pioneiros acerca da temática em estudo.
Em relação aos enfoques contemplados no estudo, foram identificadas duas categorias, a
saber: Categoria I:O desafio de enfrentar a condição de ser ostomizado e Categoria II:
Categoria I: O desafio de enfrentar a condição de ser ostomizado.
TÍTULO DO ARTIGO
Estratégias de enfrentamento (coping) de
pessoas
ostomizadas
(BARNABE
DELL`ACQUA, 2008)
O cuidado à pessoa portadora de
estomia: o papel do familiar cuidador
(SOUZA GOMES BARROS, 2009)
Sentimentos de pessoas ostomizadas
compreensão existencial (SALES et al.,
2010)
O significado de conviver com um
familiar com estomia por câncer
gastrointestinal (VIOLIM et al, 2011)
Vivência do paciente estomizado: uma
contribuição para a assistência de
enfermagem (NASCIMENTO et al.,
2011)
Gerontotecnologia educativa voltada ao
idoso estomizado à luz da complexidade
(BARROS et al., 2012)
Plano de cuidados compartilhado junto a
clientes estomizados: a pedagogia
freireana e suas contribuições à prática
educativa da enfermagem (MARTINS;
ALVIM, 2012)

OBJETIVOS DO ESTUDO
Compreender a experiência de pessoas com
derivações intestinais quanto ao enfrentamento
à nova condição de vida.
Conhecer o papel do familiar cuidador junto à
pessoa portadora de estomia emseu período
adaptativo.
Compreender os sentimentos de seres
ostomizados em relação a sua condição.
Compreender o significado de conviver com
um familiar portador de câncer gastrointestinal
com estoma.
Conhecer os significados atribuídos a vivência
de pacientes estomizados, descrever seus
conhecimentos sobre o autocuidado e
identificar a importância das orientações de
enfermagem para a sua adaptação.
Apresentar a cartilha educativa como um
produto gerontotecnológico útil para o cuidado
ao idoso estomizado à luz da complexidade.
Conhecer o compartilhamento de saberes e
práticas de clientes estomizados sobre a
manutenção da estomia de eliminação
intestinal e urinária no contexto ambulatorial, e
discutir suas possíveis repercussões no
contexto domiciliar.
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Desvelamento
crítico
da
pessoa Apresentar o desvelamento crítico do Itinerário
estomizada: em ação oprograma de de Pesquisa Freireano na atenção à pessoa
educação
permanente
em
saúde estomizada.
(CUNHA
CUNHA;
BACKES;
HEIDEMANN, 2012).
A estomia mudando a vida: enfrentar Descrever as mudanças ocorridas no cotidiano
para viver (COELHO; SANTOS; do estomizado e identificar quais as formas de
POGGETTO, 2013)
enfrentamento utilizadas por ele.
Vivência do paciente estomizado: uma
contribuição para a assistência de
enfermagem (NASCIMENTO et al.,
2011)

Conhecer os significados atribuídos a vivência
de pacientes estomizados, descrever seus
conhecimentos sobre o autocuidado e
identificar a importância das orientações de
enfermagem para a sua adaptação.

Quadro 2: Distribuição dos artigos da categoria- O desafio de enfrentar a condição de ser
ostomizado.
Conforme os estudos contemplados na primeira subcategoria, expressos no quadro acima,
constatam-se os desafios no enfrentamento frente às novas condições de vida. A pesquisa de
Coelho, Santos e Poggetto (2013) explanam que ostomizados sofrem bruscas alterações no seu
estilo de vida, principalmente no modo de alimentar, de se vestir, nas suas atividades diárias, de
lazer, bem como na autoestima e mudanças nas relações sociais e com o parceiro, causados pelas
modificações fisiológicas e corporais. Identificam ainda, as estratégias de enfrentamento como
isolamento social, adaptação com o tempo e criação de alternativas no modo de usar o dispositivo
coletor, o que favoreceu bem-estar e consequente aceitação.
De acordo com Barnabe e Dell’Acqua (2008), a aceitação do problema é o primeiro passo
para o enfretamento. Além disso, a realização de tarefas rotineiras também é de grande valia
durante o enfrentar os novos desafios trazidos pela ostomia.O estudo de Nascimentoet al., (2011)
alude as mudanças mais comuns durante o período de enfrentamento, que estão relacionadas à
dificuldade do retorno ao trabalho, as atividades de lazer, a sexualidade devido a insegurança e
medo da rejeição por parte do parceiro, e esses fatores são geradores de alterações psicológicas,
emocionas e sociais, acarretando o afastamento do convívio social.
Souza, Gomes e Barros (2009) relatam que o apoio dado ao indivíduo por sua família,
através de explicações, diálogos, conselhos e também do ser presença, do estar disponível,
transmitindo conforto e segurança, favorece melhor aceitação da situação vivenciada. Salientam
ainda, que o cuidado de forma holística e de acordo com o grau de dependência do portador são
pontos que devem ser considerados pelos parentes, principalmente os que estão responsáveis pelo
cuidado.
Sales et al. (2008), descrevem que muitos pacientes ostomizados, utilizam como estratégia
de enfretamento o diálogo, pois possuem o desejo de ser compreendidos em seus anseios e
dificuldades. Nesse contexto, o falar e o ouvir surgem como forma de cuidado. Violimet al. (2011),
afirmam que é se suma importância que os antigos desejos do portador da ostomia sejam
resgatados, fazendo com que ele e seus familiares percebam que a doença não desequilibrou a vida
completamente.
Nascimento et al. (2011), relatam que a orientação da equipe multidisciplinar é fundamental
para o desenvolvimento do autocuidado e para a aceitação da condição pelo paciente. Corroborando
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com os autores, Barros et al. (2012), que evidenciam o acesso a cartilhas educativas acerca dos
estomas, contribuindo com explicações indispensáveis aos pacientes.
A pedagogia freireana mostrou-se como um instrumento facilitador na aprendizagem de
clientes estomizados no âmbito de uma proposta educativa do cuidado de enfermagem. Desta
forma, realizar a problematização das diferentes situações que se apresentam na convivência com a
estomia , os clientes podem ser levados a refletir sobre sua realidade através da prática dialógica
(MARTINS; ALVIM, 2012).Cunha, Backes e Heidemann (2012) explanam que a partir do diálogo
as pessoas conseguem desenvolver a consciência crítica, refletindo sobre a realidade que estão
vivenciando e seus diferentes períodos de adaptação até a reabilitação.
Nessa perspectiva, Martins e Alvim (2012), descrevem que as atividades de educação acerca
dos estomas como estratégias de enfrentamento devem ser realizadas no ambiente onde o cuidado é
realizado. Sendo assim, é imprescindível a presença dos familiares e cuidadores, para que todas as
orientações sejam realizadas e absorvidas.
Categoria II: A assistência da enfermagem no processo de cuidado dos indivíduos
ostomizados.
TÍTULO DO ARTIGO
Assistência de enfermagem a paciente com
colostomia: aplicação da teoria de Orem
(SAMPAIO et al., 2008)
Caracterização dos pacientes submetidos a
estomas intestinais em um hospital público
de Teresina-PI (LUZ et al., 2009)

OBJETIVOS DO ESTUDO
Aplicar a Teoria do Autocuidado de Orem
na assistência a paciente portadora de
estomia.
Caracterizar clientela estomizada atendida
em hospital público quanto ao perfil sóciodemográfico e especificidades da cirurgia e
estoma.
Compreender os sentimentos do serestomizado revelados nas suas vivências a
partir da alta hospitalar.
Conhecer o cuidado de enfermagem às
pessoas submetidas à cirurgia de estomia
intestinal, em um hospital universitário do
Sul do país.
Discutir, a partir do ponto de vista do
estomizado, as orientações fornecidas pelos
enfermeiros em relação à inclusão laboral.

A percepção de si como ser-estomizado:
um
estudo
fenomenológico
(DELAVECHIA et al., 2010)
Conhecimento do profissional acerca do
cuidado de enfermagem à pessoa com
estomia intestinal e família (ARDIGO;
AMANTE, 2013)
O enfermeiro e sua participação no
processo de reabilitação da pessoa com
estoma (MAURICIO; SOUZA; LISBOA,
2013)
A subjetividade no cuidado familiar à Desvelar a subjetividade presente no cuidado
criança ostomizada a partir da construção familiar à criança ostomizada, a partir da
de sua autonomia (MENEZES et al. 2013a) compreensão da construção de sua
autonomia.
Avaliar para melhorar: perspectiva de Identificar o nível de satisfação dos discentes
discentes na avaliação do curso de matriculados no curso de extensão
extensão sobre estomias (SOUZA et al. intitulado: A pessoa ostomizada e sua
2012)
problemática biopsicossocial.

Prática de autocuidado de estomizados: Identificar os fatores condicionantes para o
contribuições da teoria de orem autocuidado em pacientes estomizados,
(MENEZES et al., 2013b)
verificar saberes e práticas sobre os cuidados
com a estomia.
Quadro 3: Distribuição dos artigos da categoria- A assistência da enfermagem no processo de
cuidado dos indivíduos ostomizados.
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No que tange à categoria II, observou-se que a mesma esta relacionada com a assistência do
enfermeiro como integrante da equipe multiprofissional nos cuidados ao indivíduo ostomizado. De
acordo com Sampaio et al. (2008) a teoria de Orem tem uma relevância no autocuidado do paciente
submetido a ostomização, como isso a assistência de enfermagem oferta uma adaptação, por meio
de intervenções fundamentais para o processo de autonomia e autocuidado. Vale salientar que o
planejamento propicia uma assistência singular e contínua para o indivíduo obter uma condição de
vida satisfatória.
Ardigo e Amante (2013) enfatizam a importância da sistematização da assistência de
enfermagem para a pessoa com estomiaintestinal e para família, especialmente durante a
reabilitação, autonomia e no exercício de seu papel na sociedade, de forma digna e humana.
Portanto, a assistência ao estomizado não requer somente ensinar ao paciente os cuidados de
higiene e troca de bolsas de estomia. É necessário implementar um plano de cuidados com
abordagem multidisciplinar, para incluir a participação de enfermeiro estomaterapeuta, assistente
social, psicólogo, nutricionista, cirurgião e médico assistente (MENEZES et al., 2013b).
Na pesquisa de Maurício, Souza e Lisboa (2013) os enfermeiros integram a equipe
multiprofissional e atuam nas orientações aos estomizados, com ênfase nos cuidados com o estoma,
alimentação, higienização, preparando-os para o autocuidado, sendo considerados essenciais no
processo de sua reabilitação, uma vez que, estão presentes desde o momento do diagnóstico, na
realização do estoma e em todo período de hospitalização e preparo para alta, e no pós-operatório
tardio.
Luz et al. (2009), menciona a importância da atuação do enfermeiro no processo de cuidado
as pessoas com estomas intestinais, abrangendo todos os níveis de atenção a saúde. Diante disso, as
necessidadesde intervenções de emergências, são seguidas de orientações e proteção para assegurar
sua manutenção e bem estar no seu cotidiano. Nesse enfoque, cabe ao enfermeiro presta a
assistência juntamente com a equipe multiprofissional, no que concerne o cuidado adequado para
esse público, em garantir a observação do manuseio adequado que o paciente deverá realizar no
decorrer do tratamento.
O ser ostomizado requer um olhar diferenciado, pois seus sentimentos se encontram
fragilizados, bem como suas ações no autocuidado. Tais indivíduos perpassam por experiências e
mudanças da sua rotina, o que dificulta exercer suas potencialidades no decorrer do seu tratamento
(DELAVECHIA et al., 2010).
Souza et al. (2010) relatam que é de suma importância a educação e orientação continua de
enfermagem, sendo o papel primordial para a realização de suporte educativo do autocuidado pra
pacientes ostomizados. Nesse enfoque, o enfermeiro diante do processo educativo visa assegurar os
pacientes em todos os aspectos, para manutenção do equilíbrio psicossocial e da autonomia
adquirida. Para que esse processo de aprendizado seja desencadeado é preciso que os enfermeiros e
profissionais da área de saúde embarque nas atualizações em conformidades dos avanços científicos
diante da população ostomizada.
Nesse prisma,tais atualizações precisam ser compartilhadas com os familiares inseridos no
cuidado, principalmente se o paciente for criança, a fim de esclarecer e compreender que as
necessidades espirituais precisam ser levadas em consideração, durante sua prática diária nos
diversos espaços de convivência da família (MENEZES et al., 2013a).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em termos gerais, a análise das publicações evidenciou que a enfermagem esta inserida no
processo de cuidado, que inclui o apoio psicológico, a educação para a saúde que desenvolve as
aptidões da pessoa para o auto-cuidado, contribuindo para melhor adaptação fisiológica, psicológica
e social da pessoa ostomizada e seus familiares enfrentando a realidade de viver com uma ostomia,
assim favorecendo a melhoria significativa da qualidadede vida destas pessoas.
Deste modo é fundamental o empenho dos profissionais da área da saúde em estruturar um
de atendimento humanizado, o qual é imprescindível para uma reabilitação mais rápida e eficaz,
refletindo numa boa adaptação da pessoa à sua nova condição.Com isso a enfermagem tem um
SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 187

papel de ofertar cuidados que almejem minimizar os problemas que os acompanham, em qualquer
faixa etária que se encontre.
Diante do exposto, por meio deste estudo, passou-se a compreender a relevância da
profissão Enfermagem no universo da ostomia, colaborando com esclarecimentos e
direcionamentos para os pacientes emconvívio com o estoma, assumirem posição de autocuidado,
garantindo a sua segurança.
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RESUMO
O presente texto traz como enfoque as diferentes visões éticas acerca do diagnóstico da Síndrome
de Down e da relação médico-paciente promovida desde este primeiro contato. É uma temática de
extrema importância, principalmente porque, nos últimos anos, vem existindo grande discussão
sobre a legalização do aborto de fetos com deficiências. O objetivo é demonstrar a forma mais ética
de o profissional abordar o assunto com a família e informar as dificuldades e recompensas de
seguir com a gestação.
Palavras-chave: Ética. Síndrome de Down. Aborto. Diagnóstico. Diagnóstico Pré-Natal. Genótipo.

INTRODUÇÃO
A Síndrome de Down vem sendo relatada historicamente desde o século XV. Mas, apenas
em 1866, Langdon Down publicou um trabalho onde a síndrome era considerada uma manifestação
clínica. Nos anos de 1930 foi sugerido que a síndrome fosse causada por uma aberração
cromossômica, mais precisamente uma trissomia. A confirmação veio em 1959, quando o Dr.
Jerome Lejeune e Patrícia A. Jacobs descobriram um cromossomo extra em indivíduos portadores.
A Síndrome de Down em 95% dos casos é causada pela trissomia do gene 21.
Geneticamente, é uma doença cujo quadro clínico apresenta desequilíbrio na constituição
cromossômica, sendo uma trissomia simples (BRUNONI, 1999), enquanto que fenotipicamente é
comum à maioria dos portadores da síndrome: braquicefalia, fissuras palpebrais com inclinação
superior, pregas epicânticas, base nasal achatada, hipoplasia facial, pescoço curto, língua protusa e
hipotônica, clinodactilia do quinto dedo das mãos e hipotonia muscular.
Geralmente, portadores dessa síndrome apresentam quadro de deficiência mental variante
para cada indivíduo, provavelmente por atraso global do desenvolvimento, além de atraso na
aquisição de marcos motores e de habilidades como andar e falar.
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METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica em que foram utilizadas as bases de dados online
SciELO e Google Acadêmico. Assim, inicialmente foi realizada uma busca sobre a produção do
conhecimento referente aos aspectos éticos na diagnose da Síndrome de Down, com textos de
publicações entre 1999 e 2011.
RESULTADOS
Da suspeita à confirmação
Durante o período gestacional, é oferecido a toda gestante brasileira o acompanhamento prénatal pelo Sistema Único de Saúde (SUS), onde são feitos, no mínimo, três ultrassonografias
morfológicas. A ultrassonografia de primeiro trimestre é realizada entre a 11ª e 13ª semana de
gravidez. Nela, entre outras averiguações, é feita a medição da Translucência Nucal – acumulação
de líquido na região da nuca, que indica malformações ou doenças genéticas –, sendo a medição ≥
2,5 mm, aproximadamente 1/3 terá defeito cromossomial (Síndrome de Down responsável por cerca
de 50% dessas alterações). Então são indicados testes de rastreamento, como a amniocentese, coleta
de vilocorial e exames de sangue materno para detectar alfafetoproteína, que fornecerão
informações mais precisas acerca do quadro clínico do feto. Segundo Schwartzman, 60% das
gestações afetadas poderiam ser identificadas se esses exames também fossem rotineiros.
Um dos fatores mais associados à síndrome é a idade materna. Mulheres que terão 35 anos
ou mais na hora do parto são aconselhadas a se submeterem a testes de rastreamento, pois seus
gametas estão mais susceptíveis a mutações.
A amniocentese é um exame feito entre a 14ª e 20ª semana, onde é realizada a introdução de
uma agulha na cavidade amniótica com a ajuda de controle sonográfico (evitando placenta, cordão
umbilical e feto). São puncionados 20 ml de líquido amniótico para ser feito um estudo do cariótipo
ou avaliação da maturidade pulmonar fetal. Existem riscos, embora que pequenos – entre 1:300 a
1:500 –, de aborto espontâneo; além de punções hemorrágicas, vazamento de líquido amniótico e
corioamnionite. Após a coleta é determinada a cariotipagem fetal. A Síndrome de Down é
caracterizada pelo resultado: 47, XX, + 21 ou 47, XY, + 21.
A ética do profissional
Na diagnose da Síndrome de Down é importante que o médico saiba como lidar com a
informação e comunicar à família o resultado. Pois ele exerce uma grande influência sobre a atitude
dos pais frente à impactante notícia e deve estar preocupado em amparar e orientar a família no
concernente aos cuidados a serem tomados. A informação deve ser passada na presença do pai e da
mãe juntos, com privacidade e sem interrupções, pois assim as dúvidas poderão ser tiradas com
mais segurança. O profissional deve estar ciente que a notícia pode gerar reações diversas e agir de
forma continente, ou seja, absorver as angústias e fantasias dos pais e, após metabolizá-las, devolvêlas de forma mais branda. Tais atitudes ajudarão no estabelecimento do vínculo dos pais e da
criança posteriormente.
É de vital importância que os profissionais da saúde previnam os pais sobre as dificuldades.
Todavia, devem enfatizar que portadores de Síndrome de Down têm apresentado maior sobrevida,
principalmente por avanços alcançados nos tratamentos das cardiopatias congênitas – maiores
responsáveis pela morte precoce – e pelos tratamentos paliativos (estímulos) multiprofissionais.
Também é necessário informá-los sobre como deverá ser dado o seguimento da criança, informando
os tratamentos que deverão ser feitos e quem deverão procurar (SCHWARTZMAN, 1999).
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Impacto familiar
O núcleo familiar é o primeiro universo de relacionamentos sociais do portador de Síndrome
de Down, portanto as ações vividas neste ambiente refletirão no desenvolvimento desta criança.
Cada membro da família recebe de maneira diferente a chegada de uma criança deficiente. Logo, a
dinâmica familiar deve ser repensada a fim de construir um melhor relacionamento entre si e com o
novo membro.
Algumas genitoras decidem fazer aborto clandestinamente, pois não aceitam que o filho tão
idealizado tenha alguma deficiência. No Brasil, a legislação nacional possibilita a descriminalização
do aborto apenas em duas situações (Art. 128 do Código Penal): de estupro (aborto sentimental) e
quando não há outro meio de salvar a vida da mulher (aborto terapêutico). Contudo, há profissionais
que acabam induzindo a interrupção da gestação e que não apresentam nenhuma aversão em indicála.
Retsinas fala que, apesar da evolução da sociedade em vários âmbitos, quando se trata de
deficiência ainda há o pensamento de que é algo que deve ser evitado, por ser indesejável. Assim,
implicitamente, apoia a eliminação dos deficientes, quando aceita e consente o aborto destes fetos.
Às vistas da interrupção desejada de gestações de fetos malformados ou geneticamente
anômalos, é percebido que nem se dá a chance da pessoa se desenvolver e experimentar a vida em
sua plenitude, mesmo que com dificuldades. Deste modo não há o tratamento médico, a prevenção
da deficiência ou de uma doença, mas a não existência de um ser humano que terá atributos tidos
como indesejados (ASCH, 2003).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O profissional habilitado que estará envolvido com a realização dos testes de rastreamento
pré-natal deve ter responsabilidade e ética suficientes para dar o diagnóstico da Síndrome de Down
de forma clara e centrada nas melhores hipóteses de desenvolvimento do indivíduo. Para tal, os
cursos de formação devem incluir mais instruções sobre a vida das pessoas com deficiência,
trazendo informações como leis, organizações pelos direitos dos deficientes, grupos de apoio e
evolução da qualidade de vida dos portadores.
THE ETHIC DISCUSSION IN THE DIAGNOSIS OF DOWN SYNDROME
ABSTRACT
This paper brings to focus the different ethical views about the diagnosis of Down Syndrome and
the doctor-patient relationship promoted since this first contact. It is an extremely important issue,
especially because, in recent years, there has been a big debate about the legalization of abortion of
fetuses with disabilities. The goal is to demonstrate the most ethical way for the professional to
approach the subject with the family and inform the difficulties and rewards of going on with the
pregnancy.
Keywords: Ethics; Down Syndrome; Abortion; Diagnosis; Prenatal Diagnosis; Genotype.
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GLOSSÁRIO
- Braquicefalia: Forma do crânio quando ele é menor na região occipital.
- Clinodactilia: Desvio dos quirodáctilos ou pododáctilos em direção à face dorsal, palmar, plantar
ou lateral.
- Prega epicântica: Prega cutânea que vai do nariz ao supercílio, na pálpebra.
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A EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
HEALTH EDUCATION IN A FAMILY HEALTH UNIT
Para referir: BEZERRA Álef Lamark Alves; NOGUEIRA, Ilana Mara Oliveira; LIMA, Gabriel
Mendonça Diniz; et al. A EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA. In: FÓRUM CIENTÍFICO DE DEBATES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS
MÉDICAS DA PARAÍBA, 11., 2014, João Pessoa. Anais... João Pessoa, 2014.
Álef Lamark Alves Bezerra1
Ilana Mara Oliveira Nogueira2
Gabriel Mendonça Diniz Lima3
Cleane Toscano Souto Bezerra4

RESUMO
Introdução: A partir da temática “Educação em Saúde" desenvolvida pelo Módulo “Atenção em
Saúde III”, os discentes realizaram atividades de caráter educativo, proporcionando um vínculo
entre os alunos e a comunidade. Através dessas ações, essa parceria minimiza os problemas da
comunidade, corroborando com a importância do estreitamento da relação entre os envolvidos na
situação. Objetivo: Realizar ações coletivas para aproximar os discente da realidade das
comunidades e promover a Educação em Saúde dos usuários. Metodologia: Relato de Experiência
sobre os diferentes métodos de abordagem na Educação em Saúde. Inicialmente foi realizada uma
reunião com os usuários da USF Torre I, na sala de espera e depois com os profissionais dessa
Unidade para selecionar as temáticas de interesse. Para a realização dessas atividades foram
realizadas cinco visitas à USF e uma visita a uma creche próxima com o intuito de promover
conhecimentos a cerca de saúde à população. Resultados e Discussões: As práticas educativas em
saúde atuam como método essencial para garantir as atitudes corretas do estudante acerca das
práticas de saúde. As encenações, dinâmicas interativas e as palestras articulam-se formando os três
pilares da ação, proporcionado um ambiente propício à melhoria na absorção do aprendizado dos
participantes, pois estimula o senso cognitivo, através das atividades interativas. Conclusão: A
didática aplicada foi essencial para melhoria do aprendizado dos participantes, quanto à
comunicação individual e coletiva, através das linguagens verbais e não verbais, bem como nas
práticas de prevenção, ferramentas importantes na abordagem médica.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Educação em Saúde. Comunidade. Segurança do Paciente.
ABSTRACT
Introduction: From the theme "Health Education" developed by Module "Health Care III", the
students performed the character education activities, providing a link between the students and the
community Through these actions, this partnership minimizes the problems of the community. .,
corroborating the importance of strengthening the relationship between those involved in the
situation Objective: To collective action to bring the reality of student communities and promote
health education of users. Methodology: Experience Report on the different methods of approach
in Education Health. Initially a meeting with members of the FHU Tower I was held in the waiting
room and then with professionals of the unit to select the topics of interest. to perform these
activities five visits were made to FHU and a visit to a nursery next in order to promote knowledge
about the population health. Results and Discussions: Educational practices in health act as
essential method for ensuring the correct attitudes about student health practices. The scenarios,
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dynamic and interactive lectures articulate form the three pillars of action, provided an environment
conducive to improvement in the absorption of the participants' learning environment, it stimulates
the cognitive sense, through interactive activities. Conclusion: The applied teaching was essential
to improve the learning of the participants with respect to individual and collective communication,
through verbal and nonverbal languages as well as in prevention practices, important tools in the
medical approach.
KEYWORDS: Education. Heath Education. Community. Patient Safety.
INTRODUÇÃO
O trabalho em equipe no Programa de Saúde da Família (PSF) está relacionado com várias
questões novas para os trabalhadores como Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade,
Transdisciplinaridade, Comunicação e Processos de trabalho, além de reações indesejáveis como os
conflitos na equipe (CASTRO; DIAS, 2007).
Enquanto interdisciplinaridade consiste na troca entre as disciplinas com integração de
instrumentos, métodos e esquemas conceituais, transdisciplinaridade indica uma integração das
disciplinas de um campo particular para uma premissa geral compartilhada, estruturadas em
sistemas de vários níveis e com objetivos diversificados (CASTRO; DIAS, 2007).
Atuar na Estratégia Saúde da Família implica obrigatoriamente no relacionamento entre
profissionais, com a comunidade e o trabalho interdisciplinar (CASTRO; DIAS, 2007). Conclui-se
que a troca de informações continuada leva a boas avaliações e propostas de condutas, ou seja, fazse importante o estabelecimento do diálogo do profissional de saúde com a comunidade.
Trabalho interdisciplinar envolve dois tipos de competências. O profissional, com o
desempenho baseado em conhecimentos técnicos e o interpessoal ou a habilidade de se relacionar
com outras pessoas. Isso significa saber lidar com diferenças no campo profissional e pessoal. Um
problema irá despertar nos membros reações diferentes no campo profissional e pessoal, já que a
equipe interdisciplinar não se constitui apenas em função da objetividade dos diversos saberes
científicos, mas também a partir do encontro das varias subjetividades das pessoas que a compõem.
Uma equipe é composta por pessoas que trazem especificidades próprias como: gênero, inserção
social, tempo e vínculo de trabalho, experiências profissionais e de vida, formação e capacitação,
visão de mundo, diferenças salariais e, por fim, interesses próprios (CASTRO; DIAS, 2007).
No espaço da reunião da equipe é onde se tem espaço para a discussão e vivência de
construção de projetos assistenciais comuns, onde se programa discussões de casos, reuniões
periódicas de supervisão e planejamento, e se busca identificar e incorporar à rotina certas
demandas antevistas pelos membros da equipe (CASTRO; DIAS, 2007).
Quando se fala em equipe se pensa em dois tipos de equipes possíveis: equipe agrupamento,
onde existe justaposição espontânea das ações; equipe integração, onde existe articulação seletiva
das ações, pressupondo um plano comum. Quanto ao segundo, faz parte da proposta do atendimento
integral o paciente ser visto não só em seu todo, mas também a descentralização do saber e a
proximidade com a população. Em uma equipe bem integrada, as relações de autoridade entre os
profissionais e o grau de autonomia dos seus membros podem variar imensamente de acordo com a
natureza de cada processo específico de trabalho. Na Integração Multivariada, os trabalhos podem
ser desde as atividades de um grupo de análise e planejamento - onde é desejável a maior autonomia
possível para todos os membros - até o trabalho fortemente hierarquizado que podemos chamar de
trabalho assistido, comum nos atos cirúrgicos. (CASTRO; DIAS, 2007).
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Quadro 1 – Parâmetros da equipe integração e da equipe agrupamento.

Fonte: Castro e Dias, 2007.
A prática da Educação em Saúde deve ser rotineira e focada. Pois, ela propicia um ambiente
mediatista, ou seja, não há superioridade entre alunos (pacientes) e professores (profissionais),
dessa forma, os clientes sentem-se mais a vontade para realizar perguntas aos profissionais sobre
suas dúvidas frequentes que não puderam ser respondidas no curto espaço de uma consulta.
Entretanto, para Chiesa e Veríssimo (2001), essa interação, às vezes, é prejudicada em
decorrência das diferenças sociais e culturais dos profissionais universitários e alguns segmentos da
população, o que leva a uma prática centrada no modelo paternalista ao invés de conselhos
argumentados na literatura. Quando isso acontece, criam-se barreiras intransponíveis entre os dois.
Outro problema - abordado pelos mesmos autores - da prática de Educação em Saúde é a
desvalorização dos momentos educativos no seu processo de trabalho. Para muitos, é reconhecido
como importante apenas à realização de procedimentos completos, que utilizam equipamentos com
algum grau de sofisticação tecnológica.
Devido a isso, faz-se importante a discussão metodológica da prática educativa adequada a
determinados locais, equipes e grupos de pacientes. Assim, devem-se criar medidas de
reorganização do modelo assistencial que deem ênfase a integralidade da assistência, ao tratamento
do indivíduo como sujeito integrado à família, ao domicílio e à comunidade, ao aumento da
capacidade resolutiva da rede básica de atenção, a vinculação dos profissionais e serviços com a
comunidade e da perspectiva de promover uma ação intersetorial. Para isso, a comunicação é
indispensável à saúde, pois é o principal meio de veiculação do processo educativo e constitui-se
em recurso para propiciar a confiança e o vinculo do usuário com o profissional e ao serviço de
saúde (CHIESA; VERÍSSIMO, 2001).
Os planos não devem ser feitos de qualquer modo, eles devem facilitar a participação dos
clientes, dado que será incrementado neles e cabe a eles seguir as orientações dadas. Os assuntos
variam de acordo com a localidade, há necessidade de criar um ambiente de confiança, identificar as
necessidades relativas à saúde, aproveitar os contatos feitos para fortalecer a participação no
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atendimento, recomendar e priorizar atitudes, estabelecer acordos com os usuários e verificar suas
compreensões quanto ao tema ministrado (CHIESA; VERÍSSIMO, 2001).
Segundo Silva e Trad (2005) interações entre profissionais com vistas à construção de um
projeto comum é uma medida favorável e planejamento de ações apenas por profissionais de nível
superior é uma medida desfavorável. Isso mostra que todos devem participar no projeto de
Educação em Saúde.
Não existe efetivo trabalho em equipe sem um plano comum ou “projeto assistencial”
previamente definido pelos membros da equipe em livre discussão sobre quais são os problemas e
quais devem ser os objetivos da ação coletiva. Por isso é que a melhor opção para equipe é a equipe
integração, nela há comunicação sem coação ou submissão hierárquica, busca-se estabelecer
consensos acerca das finalidades e dos modos de executar o trabalho (CASTRO; DIAS, 2007).
Os objetivos desse trabalho consistiram em executar ações coletivas de educação em saúde
para aproximar os discentes da realidade das comunidades, através da Educação Popular em Saúde,
na USF Torre I, com grupos de sala de espera e realizar atividades preventivas com a finalidade de
promover a segurança do paciente.
Sua realização justifica-se em razão de sua prática subsidiar o aprendizado tanto teórico
como prático da metodologia da problematização, pela importância do diálogo do profissional de
saúde com a comunidade e pela importância da Educação em Saúde como medida de prevenção e
promoção de Saúde.
METODOLOGIA
Estudo do tipo Relato de Experiência sobre os diferentes métodos de abordagem na
Educação em Saúde para diferentes temas da área, realizado por meio de vivências da equipe no
processo de educação, revisão de artigos científicos e textos, o que possibilitou que este trabalho
tomasse forma para ser fundamentado. Os artigos e os textos foram pesquisados através de bases de
dados (Google Científico, Scielo). Nas bases de dados foram utilizados os Descritores em Ciências
da Saúde, da BIREME, disponibilizados no site <http://decs.bvs.br/>.
Lakatos e Marconi (2003) definem relato de experiência como informe científico como um
trabalho que divulga os resultados parciais ou totais de uma pesquisa, é o mais sucinto dos trabalhos
científicos e se restringe à descrição de resultados obtidos através da pesquisa de campo, de
laboratório ou documental, logo, o informe consiste no relato das atividades desenvolvidas e é
importante que seja compreendido e aproveitado. Deve-se redigi-lo de maneira que comprove os
procedimentos, técnicas e resultados obtidos para que seja possível a repetição da experiência.
Foram realizadas um total de cinco visitas a uma USF localizada no bairro Torre da cidade
de João Pessoa e uma visita a uma creche próxima com o intuito de “ensinar saúde” aos pacientes
daquela unidade e aos pais das crianças da creche. As visitas ocorreram nos dias 12/08, 19/08,
27/08, 03/09 e 10/09. Os pacientes trabalhados compunham a demanda espontânea daquela Unidade
e as dinâmicas foram realizadas na sala de espera.
Antes das visitas (exceto a primeira), era estudado pela equipe o tema da apresentação e as
formas de abordagem que poderiam ser feitas com aquele tema; foi evitado o discurso unilateral em
todos os temas a fim de prover mais participação; os temas ministrados foram: alimentação
saudável; hipertensão e diabetes; saúde da mulher; higiene pessoal e acidentes domésticos. Sendo os
três primeiros realizados na unidade (primeiro tema escolhido pelos pacientes e o segundo e o
terceiro escolhido pela equipe com base nas necessidades da área) e o quarto realizado numa creche
próxima à unidade, com os pais, demanda da direção da Creche à USF Torre I.
Ao final da pesquisa, analisadas as vivências, os artigos e textos e formuladas as conclusões,
sendo redigido o texto definitivo em Microsoft Word 2013 para Windows 7.
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RELATO DA EXPERIÊNCIA
A Unidade de Saúde da Família Torre I é constituída fisicamente por uma recepção, uma
sala do médico, uma sala da enfermeira, um consultório dentário, uma sala de curativos, uma sala
de vacina, um local para armazenamento de medicamentos, uma sala de marcação de consultas,
uma copa, um banheiro e uma sala de nebulização.
A equipe é formada por dois médicos, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma
dentista, um ACD, oito agentes comunitários, uma auxiliar de limpeza, um assistente social e uma
marcadora.
Os serviços disponibilizados na Unidade são referentes à Saúde Sexual e Reprodutiva, ao
Pré-Natal, à Puericultura, ao HiperDia, ao Grupo de Idosos, à Demanda espontânea. Possui a
Unidade oito micro áreas e assiste em torno de 1100 famílias.
No dia 12/08, foi realizado o primeiro encontro entre os acadêmicos de Medicina e os
funcionários e usuários da USF Torre I. Nesse dia, apresentamos o projeto e perguntamos qual
temática eles gostariam que nós abordássemos e foi escolhido como tema “Alimentação Saudável”,
tema esse que já está enraizado em Plano Nacional (BRASIL, 2010) pela sua importância.
Na apresentação do tema escolhido pelos usuários (19/08), começamos interrogando aos
usuários o que eles entendiam sobre alimentação saudável. Ouvido isso, os interrogamos a cerca do
que entendiam sobre alimentação saudável, e demos início a explicação de subtemas: mitos
alimentares, dietas da moda, relação da alimentação com algumas patologias e orientações
nutricionais gerais.
Exposto o assunto, realizamos uma dinâmica denominada: Classificação dos alimentos: 1)
Foram confeccionados três cartazes, cada um recebendo um título: “Acelera!”, “Vá com calma!” e
“Pé no freio!”. 2) Foram expostas figuras soltas de alimentos, para que os usuários, depois do que
aprenderam durante a conversa anterior, posicionassem cada figura no cartaz mais adequado. 3) Os
alimentos posicionados no cartaz ‘Acelera!’ poderiam ser consumidos livremente; os do cartaz ‘Vá
com calma!’ deveriam ser consumidos com moderação, e os do cartaz ‘Pé no freio!’ deveriam ser
evitados sempre.
Essa dinâmica de fabricação de cartazes já foi utilizada antes por outros autores como
Carvalho, Fietz e Oliveira (2001) e a dinâmica deles sofreu uma adesão parcial igual a nossa, onde
algumas pessoas participaram ativamente da atividade e outras, mais inibidas, ficaram como
ouvintes de todo o processo. No entanto os que participaram ativamente da atividade puderam
esclarecer suas dúvidas e relataram como é viver com comorbidades ocasionadas por má
alimentação.
Devido ao grande número de hipertensos e diabéticos na área, o terceiro tema (27/08) teve
como objetivo abordar essa temática. Para que tivéssemos uma atividade lúdica e participativa com
os usuários escolhemos fazer uma dinâmica onde foi abordada a fisiopatologia, complicações,
fatores de risco e tratamento da hipertensão e do diabetes. Usamos placas vermelhas e verdes.
Enquanto questionávamos sobre os temas, os usuários iam levantando as placas de acordo com sua
opinião, sendo vermelhas quando não concordavam e verde quando concordavam.
De todas as ações, a que teve menor troca de conhecimentos entre usuários e
alunos/profissionais da saúde foi esta devido à complexidade do tema e a falta de interesse dos
usuários que estavam na sala de espera naquele dia, visto que o número de hipertensos e diabéticos
na sala de espera era pequeno.
Os usuários sempre têm autonomia de escolher as orientações que lhe são ofertadas. Sendo
que nesse processo, há diversos fatores que interferem: compreensão acerca do problema e das
formas de abordá-lo; confiança nas próprias habilidades e capacidades e rede de suporte ou
condições objetivas de implementar as orientações. A compreensão acerca do problema depende de
conhecimentos, de situações vividas anteriormente ou atualmente (Chiesa e Veríssimo, 2001). A
autonomia é um entrave no processo de promoção da saúde, pois tem como fato concordar que as
pessoas possuem a liberdade de colocar ou não em praticas, desde que não coloque em risco a
liberdade dos outros (Oliveira, 2005).
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O nosso terceiro encontro foi realizado no dia 03/09, foi abordado o tema saúde da mulher
com enfoque no câncer de colo de útero e câncer de mama.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2014), para o ano de 2014, no Brasil, são
esperados 15.590 casos novos de câncer do colo do útero, com um risco estimado de 15,33 casos a
cada 100 mil mulheres. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do
útero é o mais incidente na região Norte (23,57/ 100 mil). Nas regiões Centro-Oeste (22,19/ 100
mil) e Nordeste (18,79/ 100 mil), é o segundo mais frequente. Na região Sudeste (10,15/100 mil), o
quarto e, na região Sul (15,87 /100 mil), o quinto mais frequente. Vale ressaltar também que,
segundo Bezerra et al (2014), na América Latina se encontram as maiores taxas de incidência desta
doença, sendo uma das mais frequentes causas de óbito entre as mulheres.
Sobre o câncer de colo de útero foi abordado as suas causas, sinais, sintomas e prevenções,
como a importância da realização do exame Papanicolau. O exame foi enfocado com uma
dramatização que abordava a insegurança de uma paciente na realização do exame, com base nos
mitos que ratificam este medo. Além de abordar o passo a passo da realização, com a demonstração
de todos os materiais utilizados nesse procedimento. Ao longo da dramatização uma agente de
saúde participou dando algumas informações relacionadas ao exame na unidade, caracterizando
uma ação multidisciplinar.
O teatro [(dramatização)] significa, uma estratégia facilitadora para o ensino-aprendizado
de temas relacionados à educação em saúde, ao abrir espaço para novas perspectivas
pedagógicas, com base em uma abordagem lúdica e inovadora.[...] Existe diversos estudos
que exemplificam o uso criativo do teatro como estratégia para educação em saúde [...]
concluindo que a intervenção educativa por meio dessa estratégia possibilita realizar um
trabalho educativo preventivo, motivado pela ludicidade, a qual é permeada por uma
linguagem clara e acessível sobre promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção
de danos à integridade da saúde. (SOARES; SILVA, p. 819-820, 2011).

Sobre o câncer de mama foi abordado a definição do câncer de mama, os fatores de risco, os
sintomas, o diagnóstico (auto exame) e o tratamento. Foi também realizada uma dramatização do
autoexame por um dos integrantes do grupo, para mostrar a importância do auto cuidado do
paciente. Ao final da abordagem educativa, foi indagado aos usuários sobre possíveis dúvidas ou
experiências a serem compartilhadas. Esta ação educativa foi bastante produtiva e eficaz, pois
estimulou a troca de conhecimentos entre usuários, alunos e profissionais de saúde.
Devido à boa execução das atividades nós fomos convidados pelos profissionais da unidade
para participar das ações do Programa Saúde na Escola (PSE). O quarto encontro (10/09) foi uma
reunião com os pais e alunos de uma Creche próxima, abordamos os temas de acidentes domésticos,
violência com crianças e, principalmente, a higiene pessoal de crianças entre dois e cinco anos,
conforme a necessidade do público alvo. Contamos com a participação da enfermeira da USF, as
agentes de saúde, a diretora e outros profissionais da creche, caracterizando-se como uma ação
multidisciplinar.
A dinâmica foi dividida em duas partes: a primeira foi sobre acidentes domésticos. Sua
metodologia ocorreu da seguinte forma: foram mostrados aos pais cartazes ilustrativos que
continham figuras com advertências, instruções em relação a materiais cortantes, além de situações
que podem apresentar riscos de sufocamento, queimaduras, afogamento, entre outras. Em seguida
questionamos e instigamos aos pais a participarem, dando opiniões, relatos e tirando possíveis
dúvidas. Para finalizar o tema, foi discutido a respeito de violência, enfocando a violência sexual o
que fez com que a diretora se manifestasse, ressaltando que a discussão a respeito deste assunto é
fundamental, pois no bairro são altos os níveis de violência.
A segunda parte da dinâmica consistiu na discussão da importância da higiene pessoal em
crianças de 2 a 5 anos. Foram abordados tópicos como a importância de tomar banho, de lavar as
mãos, limpeza dos ouvidos e nariz, controle dos esfíncteres e higiene oral.
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Feita a parte teórica, realizamos uma dinâmica sobre a lavagem adequada das mãos, onde
uma pessoa se voluntariou para lavar as mãos com os olhos vendados. Nessa dinâmica, usamos tinta
colorida no lugar de sabonete, a fim de identificar os pontos mal lavados. Após a dinâmica foi
explicado como realizar a lavagem corretamente.
Para finalizar, discutimos a respeito da maior necessidade da creche que era a prevenção e o
tratamento de pediculose. Para isso um aluno explicou o que era a doença e quais as medidas a
serem tomadas para combater os piolhos. Após a explicação, foram distribuídos pentes finos e loção
Permetrina para o tratamento.
Em relação a dinâmica, mesmo com o curto espaço de tempo, ela foi proveitosa devido a
boa interação do público e participação.
CONCLUSÃO
Com base nas vivências do módulo de Atenção a Saúde III da Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba e da literatura pesquisada, podemos concluir que a Educação em Saúde faz-se
muito importante para a prática de cuidados, mas os assuntos e métodos não devem ser
aleatoriamente escolhidos. É importante uma pesquisa prévia a fim de identificar as lacunas
presentes e pesquisar métodos interativos, que propiciem uma maior atenção e consequentemente
uma maior absorção das orientações prestadas.
Quando adotamos a Educação Popular em Saúde como metodologia do trabalho,
inicialmente devemos entender que esta trabalha com sujeitos que possuem emoções e criticidade,
sendo o indivíduo o principal ator no processo de mudanças (DO CARMO JAHN; et al, 2012). Por
isso, é necessário o uso da metodologia da problematização, na perspectiva da prevenção do
adoecimento e da promoção da saúde com ênfase na Atenção Primária, associada com estratégias
educacionais para que a Educação em Saúde seja efetiva.
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo caracterizar a produção científica acerca da humanização da
enfermagem atrelada a pacientes idosos, em periódicos on-line, no período de 2009 a 2013. Tratase de uma revisão integrativa da literatura realizada por meio de busca eletrônica no site da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do
Caribe de Informações em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online
(SCIELO) e da Base de Dados Brasileira de Enfermagem (BDEnf), utilizando os seguintes
descritores: Humanização da assistência AND Idoso AND Enfermagem”. A amostra do estudo foi
constituída por 10 artigos. Da análise minuciosa dos dados emergiram duas categorías:
Humanização da assistência ao Idoso: atuação da Enfermagem e Estratégias para a humanização
da assistência ao paciente idoso. Espera-se que este estudo possibilite novas reflexões acerca da
humanização da enfermagem atrelada a pacientes idosos, melhorando a qualidade de vida desses
pacientes.
Descritores: Humanização; Idoso; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
As ideias de Humanização na saúde tem ganhado espaço e destaque, cada vez maior nos
últimos tempos, sua aplicação visa promover a saúde do indivíduo oferecendo a ele uma
assistência diferenciada conforme sua necessidade.
A Constituição Federal de 1988 cria o Sistema único de Saúde (SUS) e através dele dá os
primeiros passos para a Humanização, pregando a universalidade, a integralidade e a
equidade da atenção em saúde. Subsequentemente o Ministério da Saúde (MS), vem criando
políticas como a Política Nacional de Humanização (PNH), criada em 2004 o Programa Nacional
de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), e mais recentemente a Política Nacional de
Humanização da atenção e gestão no Sistema Único de Saúde Humaniza SUS. Todas elas buscam
o mesmo objetivo de aplicar a humanização hospitalar e sublimar as relações dos profissionais da
saúde no cuidado ao usuário, família e comunidade, dando ênfase à pessoa e não à doença
(MELLO, 2008).
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Nesse enfoque o cuidar humanizado ao idoso é uma temática constantemente abordada em
eventos científicos no campo da Saúde e em publicações da referida área, com a finalidade
principal de ressaltar o valor da humanização, como eixo norteador para promoção de uma
assistência holística ao ser idoso (LIMA et al., 2010). O indivíduo idoso deve ser considerado
único, o que faz de suas necessidades únicas e específicas, e o profissional de saúde é o primeiro
provedor dessa demanda. Desempenhando essa função, ao máximo para garantir ao cliente um
conforto físico, espiritual e psicossocial durante a hospitalização. A assistência humanizada deve
começar com o profissional da saúde e se estender aos familiares para obter assim uma excelência
nos resultados.
Considerando a importância dos programas de atenção a saúde do idoso, nas políticas
públicas de saúde, é necessário enfatizar que essas as iniciativas surgiram juntas a propostas e
debates sobre oferta de qualidade de vida da população idosa, em âmbito nacional e internacional
(MOURA; DOMINGOS; RASSY, 2010).
Na atenção à saúde do idoso, a enfermagem configura-se em uma área de conhecimento
necessária, ao conjunto de programa de saúde para a população em geral, constituindo-se desafios
para estes profissionais ultrapassarem da abordagem clínico-curativa, para uma atuação com
postura multiprofissional e interdisciplinar (VEIGA; MENEZES, 2008).
Para os autores, a enfermagem desenvolve suas ações de cuidar pautada em um processo
de diálogo, valorizando a individualidade de cada ser (FREITAS et al., 2010). Assim, aqueles
que se dedicam a essa profissão comprometem-se com a saúde do indivíduo e da coletividade,
atuando diretamente na promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas,
obedecendo aos preceitos da ética e da legitimidade. Busca integrar, conciliar, a uma visão
holística do indivíduo, os princípios técnicos, científicos, sociais com a arte, a estética, a ética, a
intuição e a descoberta da relação do processo de cuidar interpessoal (CAVALINI; FERREIRA;
FERREIRA ASSUNÇÃO, 2014).
Esse contexto é apontado pelo pacto pela vida, quando descreve que a finalidade atenção á
saúde do idoso é: Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção
integral (BRASIL, 2006). Buscando o bem estar da saúde do idoso, proporcionado através da
associação da qualidade de vida, estímulos para independência, autonomia do indivíduo e
acessibilidade das redes de atenção a saúde. Colocando em prática ações e políticas públicas que
visem o estudo do envelhecimento, e que proporcionem ações de interação do idoso, dando a ele
uma nova visão sobre a vida na idade avançada.
Desse modo, o processo de humanização do cuidado deve ser prestado de forma integral
ao paciente idoso, sendo fundamental para a assistência efetiva de enfermagem. Diante de tais
ponderações é relevante que os profissionais da área de saúde, e principalmente os enfermeiros,
que prestam assistência a pacientes idosos, conheçam e coloquem em prática a humanização do
cuidar, no sentido de proporcionar a integralidade e o holismo.
Diante do exposto, a presente pesquisa teve como objetivo caracterizar a produção
científica acerca da humanização da enfermagem em idosos em periódicos online, no período de
2009 a 2013.
METODOLOGIA
Para o alcance dos objetivos propostos, selecionou-se como método de pesquisa a revisão
integrativa da literatura. Esta é utilizada para a compreensão aprofundada de um fenômeno, com
base em estudos anteriores, o que permite a reunião dos dados de distintas modalidades de
delineamento de pesquisas e permite a expansão das conclusões (MENDES; VIEIRA;
SILVEIRA, 2008).
Com a finalidade de proceder a essa revisão, foram demarcadas as seguintes etapas
metodológicas: identificação do tema ou questão da pesquisa; realização da amostragem
(seleção dos artigos); categorização dos estudos; definição das informações retiradas das
SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 203

publicações revisadas; avaliação dos estudos selecionados; interpretação dos resultados; e
apresentação dos resultados da pesquisa (MENDES; VIEIRA; SILVEIRA, 2008).
Na perspectiva de realizar as etapas da pesquisa explicitadas anteriormente e
considerando-se que um estudo na modalidade de revisão integrativa da literatura norteia-se por
uma indagação ou hipótese, este estudo foi orientado pela seguinte questão: Como os estudos
científicos vêm abordando a humanização da enfermagem em idosos?
Nesse contexto, partindo da questão de pesquisa, procedeu-se ao levantamento do corpus
literário a ser analisado, mediante os descritores em Ciências da Saúde (DeCS), em português, e
inglês através do operador booleano AND foram combinados os descritores “Humanização da
Assistência AND Enfermagem AND Idoso”.
A literatura compreendeu artigos científicos indexados nas bases de dados Literatura
Latino Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), na Scientific
Electronic Library Online (SCIELO) e na Base de Dados Brasileira de Enfermagem (BDEnf),
mediante busca na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), do Centro Latino Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde (BIREME).
Cumpre assinalar que foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados
no período de Janeiro de 2005 a Julho de 2014, no idioma português, que contemplassem em seus
títulos e/ou resumos aspectos relativos à temática proposta, assim como disponibilizados na
íntegra, gratuitamente online.
Posteriormente, foi selecionada, criteriosamente, toda a bibliografia relacionada ao
objetivo proposto. Após a leitura minuciosa, foram catalogados 10 estudos que cumpriram os
critérios de inclusão. A coleta foi realizada durante o mês de agosto de 2014. Utilizou-se para
melhor apresentação e organização um instrumento contendo as variáveis: título, base de dados,
ano, periódico. Na sequência, foi elaborada a categorização das ideias, apresentação dos
resultados e discussão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo foi composto por 10 publicações que discutiam a temática sobre a humanização
da enfermagem em idosos conforme caracterização disposta no quadro 1 a seguir.

TÍTULO

ANO DE
PUBLICAÇÃO

MODALIDADE

REVISTA/ BASE DE
DADOS

Política nacional do idoso e sua
implementação na assistência de
enfermagem

2014

REVISÃO

Evidências
de
ações
de
enfermagem em promoção da
saúde para um envelhecimento
ativo:
revisão integrativa.

2010

REVISÃO

Estudos
interdisciplinares
sobre o
envelhecimento
LILACS

A integralidade e suas interfaces
no cuidado ao Idoso em unidade
de terapia intensiva.

2011

REVISÃO

Revista de
Enfermagem UERJ
BDENF

Humanização na atenção à saúde
do idoso.

2010

REVISÃO

SUMÁRIO
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Saúde e Sociedade
LILACS
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Mudanças na assistência ao idoso
após promulgação do Estatuto do
Idoso segundo profissionais de
hospital geriátrico.

2007

ORIGINAL

Revista Escola de
Enfermagem – USP
LILACS

A percepção da equipe de saúde e
do idoso hospitalizado em relação
ao cuidado humanizado

2008

ORIGINAL

ACM - Arquivos
Catarinenses de
Medicina LILACS

Sobre humanismo e humanização
de cuidados à pessoa idosa.

2008

REVISÃO

Revista Kairós
LILACS

A qualidade na atenção à saúde da
mulher idosa: um relato de
experiência.

2010

ORIGINAL

Revista da Escola
Anna Nery – RJ
SCIELO

Satisfação

2005

REVISÃO

Revista Ciência e
saúde coletiva
SCIELO

2008

REVISÃO

Revista Escola de
Enfermagem – USP
SCIELO

e

Responsividade: formas de medir
a qualidade e a humanização da
assistência à saúde.
Produção do conhecimento em
enfermagem: a (in) visibilidade da
atenção à saúde do idoso.

De acordo com a análise dos artigos, ilustrados no Quadro 1, cinco (50%) estudos
estiveram presentes na base de dados LILACS, quatro (40%) estudos foram seletos por meio da
base de dados SCIELO, e apenas um (10%) pesquisas na base de dados BDEnf.
No tocante ao ano das publicações, observou-se que os anos de 2010 e 2008
apresentaram o maior número de publicações sobre a temática investigada, com três (30%)
publicações cada, seguidos pelos anos de 2014, 2011, 2007 e 2005 com uma publicação cada
(10%).
Quanto aos periódicos, destacou-se a revista da Escola de Enfermagem – USP com duas
publicações (20%). As revistas Ciência e saúde coletiva, Revista da Escola Anna Nery – RJ,
Revista Kairós, ACM - Arquivos Catarinenses de Medicina, Saúde e Sociedade, Revista de
Enfermagem UERJ, Revista Raízes e Rumos e Estudos interdisciplinares sobre o
envelhecimento, emergiram com apenas uma publicação (10%) cada.
No que concerne às modalidades dos estudos, ressalta-se que, dos 10 artigos
selecionados, sete (70%) são de revisão, e apenas três (30%) originais.
Através desses resultados, foi possível categorizar, agrupar e interpretar os dados. A
partir desses procedimentos emergiram dois temas: Tema I: Humanização da assistência ao
Idoso: atuação da Enfermagem (Quadro 2); Tema II: Estratégias para a humanização da
assistência ao paciente idoso (Quadro 3).
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Tema I: Humanização da assistência ao Idoso: atuação da Enfermagem
Quadro 2 – Distribuição dos artigos do tema I segundo o título das publicações selecionadas
para o estudo.
TÍTULO DOS ARTIGOS
Evidências de ações de enfermagem em promoção da saúde para um envelhecimento ativo: revisão integrativa

A integralidade e suas interfaces no cuidado ao Idoso em unidade de terapia intensiva
A percepção da equipe de saúde e do idoso hospitalizado em relação ao cuidado humanizado.

Sobre humanismo e humanização de cuidados à pessoa idosa
A qualidade na atenção à saúde da mulher idosa: um Relato de experiência

Os estudos assinalados no Quadro 2 retratam os aspectos acerca da atuação da Enfermagem
frente ao processo de Humanização da assistência ao paciente Idoso.
Freitas et al. (2010) mencionam em seu estudo a importância das evidências disponíveis na
literatura sobre as ações de Enfermagem em Promoção da Saúde para um Envelhecimento Ativo
atrelado ao processo de humanização da assistência.
Para Furuya et al. (2011) é importante que haja planejamento e realização de ações em saúde
destinadas a pacientes idosos no intuito de humanizar e integralizar a assistência.
Martins et al. (2008) enfatiza a necessidade da aproximação do cuidado ao idoso, resgatando
sua humanidade. A humanização não deve ser vista apenas como condições adequadas fornecidas
pelos serviços de saúde no cuidado e assistência, mas como promoção entre assistência, tecnologias
e relações humanas dos clientes e profissionais.
Minayo (2008) assevera sobre a postura humanística dos técnicos, profissionais e cuidadores
de idosos, e sua contribuição na adesão á unicidade do sujeito, cliente, pelo caráter relacional que se
expressa na intersubjetividade, por sua capacidade de criar solidariedade, e pela universalidade dos
direitos individuais do idoso.
Moura, Domingos, Rassy (2010) aponta o perfil do idoso que procura o serviço
especializado e analisa a situação da atenção, em enfoque na melhoria da assistência prestada,
construindo um espaço para o desenvolvimento de ações sob a visão de um modelo humanizado,
em que os profissionais de enfermagem se apoiam em prática de educação em saúde, com a
perspectiva de melhoria da qualidade de vida dos clientes.
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Tema II: Estratégias para a humanização da assistência ao paciente idoso
Quadro 3 – Distribuição dos artigos do tema II segundo o título das publicações selecionadas
para o estudo.
TÍTULO DO ARTIGO
Humanização na Atenção à Saúde do Idoso
Política nacional do idoso e sua implementação na assistência de enfermagem
Mudanças na assistência ao idoso após promulgação do Estatuto do Idoso segundo profissionais de hospital
geriátrico
Satisfação e responsividade: formas de medir a qualidade e a humanização da assistência à saúde

Produção do conhecimento em enfermagem: a (in) visibilidade da atenção à saúde do idoso

Os estudos assinalados no Quadro 3 asseveram acerca das Estratégias para a humanização
da assistência ao paciente idoso.
Lima et al. (2010) apontam estratégias como políticas, estatutos e programas que asseguram
os direitos nos mais diversos aspectos que atingem as necessidades da crescente população idosa,
especialmente na área da saúde, englobando tanto o lado físico como emocional, mas existem
inúmeros obstáculos impedindo que essas políticas possam, de fato, ser concretizadas, o que
também impede o cumprimento de equidade, integralidade e universalidade, diretrizes norteadoras
do SUS.
Cavalini, Ferreira, Assunção Ferreira (2014) consideram a implementação das políticas
como limitada pela ineficiência de órgãos gestores; e afirma que a enfermagem precisa incrementar
as pesquisas que resultem de seu trabalho e suas contribuições a assistência a saúde do idoso.
Para Martins, Massarollo (2007), os profissionais acreditam estar ocorrendo mudanças na
assistência, mesmo que lentamente, após promulgação da Lei do Estatuto do Idoso, e vendo elas
ocorrerem na equipe multiprofissional, que buscou se especializar, melhorando a assistência nas
instituições adaptadas para atender ao idoso, onde o cliente se sente respaldado, pela lei, para
reivindicar mais os seus direitos.
Vaitsman, Andrade (2005) apontam a satisfação e a responsabilidade como conceitos
operacionais que incorporam a visão do usuário, como forma de medir a humanização e os direitos
do paciente, estes que se referem a princípios normativos que orientam políticas públicas e
programas.
Veiga, Menezes (2008) apresentam a necessidade de produção de conhecimento de
Enfermagem em atenção á Saúde do Idoso e, para dar visibilidade a esta temática, faz-se necessário
o reconhecimento e a consolidação desta especialidade enquanto área de atuação profissional e
política nacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste trabalho foi possível observar como questões a cerca da humanização
tem crescido nos últimos tempos, objetivando a oferta de uma assistência adequada ao cliente
conforme suas necessidades. Trata-se de um cuidado diferenciado com ênfase na pessoa e não na
doença.
O profissional de saúde é o provedor do cuidado ao idoso, tratando o mesmo como um
indivíduo único e com necessidades específicas, promovendo um conforto físico, espiritual e
psicossocial durante sua hospitalização. É ele quem promove essa assistência e estende esse
cuidado a família e população.
A humanização da assistência ao idoso é amparada por programas de atenção a saúde e
regulamentada por políticas públicas para oferta de qualidade de vida dessa população.
A enfermagem presta atenção integral e fundamental a essa população, oferecendo o bemestar, através da qualidade de vida, a autonomia, a independência e o acesso as redes de atenção a
saúde.
Enfim foi evidenciado nas literaturas que a equipe de profissionais de saúde, e em especial
a enfermagem, que prestam assistência ao idoso, devem conhecer e colocar em prática a
humanização no cuidado desta população, oferecendo qualidade de vida e assistência adequada.
Destarte, espera-se que este estudo possibilite novas reflexões, em relação acerca, acerca da
humanização da enfermagem atrelada a pacientes idosos, melhorando a qualidade de vida desses
pacientes.
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A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA:
REVISÃO INTEGRATIVA
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RESUMO: objetivou-se de caracterizar a produção científica acerca da assistência de enfermagem
no aleitamento materno na primeira hora de vida, em periódicos online no âmbito da saúde, no
período de 2010 a 2013. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada a partir do site da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe de
Informação em Ciências da Saúde (LILACS), na Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e
Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Os descritores utilizados foram: “Aleitamento
materno, parto humanizado e recém-nascido”, interligados pelo operador boleano “AND”. A
amostra foi composta por 10 artigos. Através da leitura minuciosa e análise dos dados emergiram
duas categorias: A relevância do aleitamento materno na primeira hora de vida do RN; Avanços e
desafios diante do aleitamento materno. Mediante os achados faz-se necessário o surgimento de
novos saberes científicos acerca da referida temática, que apresentem subsídios vinculados à
importância do aleitamento materno na primeira hora de vida.
Palavras-chave: Aleitamento materno. Recém-Nascido. Parto humanizado.
INTRODUÇÃO
O aleitamento materno (AM), ou amamentação indispensavelmente na primeira hora de
vida é diretamente recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) devido aos benefícios
que este traz tanto a vida do recém-nascido (RN) como a vida da mãe. No intuito de que a mãe
reconheça de forma mais efetiva o RN e saiba que ele está pronto para o ato da mamada, ajudandoo se necessário (BECCOLINI et al., 2013).
Pesquisas relatam que uma das formas de prevenir a mortalidade infantil, promovendo
saúde biopsicossocial da criança é amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida.
Estima-se que a amamentação reduz em 13% a mortalidade de criança menos de cinco anos e em
19 a 22%, as mortalidades neonatais (VENANCIO et al., 2010).
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No Brasil tem-se investido em novas estratégias para a motivação do aleitamento materno
na primeira hora de vida, visando uma melhoria nos indicadores da mortalidade infantil. Em
detrimento disso o Ministério da Saúde implantou em 2008, a Rede Amamenta Brasil, promovendo
um apoio para as puérpera que estão inseridas no contexto da atenção básica. Diante dessa
implementação houve uma descentralização do âmbito hospitalar para as Unidades de Saúdes
(VENANCIO et al., 2010).
É relevante mencionar o investimento de todas as instituições seja de nível privado,
conveniado ao SUS e estaduais, a implementação de programas que estimulem a amamentação na
primeira hora de vida, inserido nas consultas de pré-natal que mostrem os benefícios que a mãe e o
bebe terão no pós parto. Diante disso é importante que os profissionais estejam capacitados para
atender a puérpera de forma integral mostrando o manejo da lactação e eliminando todas as
dúvidas através de uma escuta qualificada acerca ao processo de amamentação (BOCCOLINI et
al., 2010).
Estudos mostram a importância do contato do RN com a mãe na primeira hora de vida
interligada a amamentação precoce no pós-parto imediato, onde ocorreu um vinculo entre mãe e
filho durante o ato de amamentação levando a mãe a um momento de alivio devido ao desgaste do
trabalho de parto. Desta forma torna se relevante o contato pele a pele para a amamentação na
primeira hora de vida, valorizando assim os princípios da humanização, e levando a mãe um bem
estar para o cuidado com seu bebê (SANTOS et al., 2012).
No que concerne à primeira hora de vida, o aleitamento materno além de conceder proteção
ao RN traz inúmeras vantagens relacionadas ao crescimento e desenvolvimento nessa curta fase. O
colostro, necessário para o processo de imunização, é ofertado ao RN através da amamentação,
sendo este produzido no primeiro momento da amamentação (PERREIRA et al., 2013).
É veemente enfatizar que através do colostro o RN tem o primeiro contato de imunização
precoce. Além da adaptação materna que é capaz de produzir proteção adequada para o bebê, são
excretados através deste conforme a necessidade nutricional do RN para seu crescimento e
desenvolvimento (WILL et al., 2011).
Os autores supracitados mencionam ainda que durante todo período gestacional a mãe
tem a capacidade de suprir seu filho alimentando-o e realizando de forma satisfatória o suprimento
de todas as necessidades do mesmo, á nível nutricional ato esse que perdura durante no mínimo os
primeiros seis meses de vida do recém-nascido através do aleitamento materno exclusivo. As
inúmeras vantagens do aleitamento materno são abordadas em diversas literaturas atuais.
Estudos mostram a importância do contato do RN com a mãe na primeira hora de vida
interligada a amamentação precoce no pós-parto imediato, onde ocorreu um vinculo entre mãe e
filho durante o ato de amamentação levando a mãe a um momento de alivio devido ao desgaste do
trabalho de parto. Desta forma torna se relevante o contato pele a pele para a amamentação na
primeira hora de vida, valorizando assim os princípios da humanização levando à mãe um bem
estar para o cuidado com seu bebe (SANTOS et al., 2012).
O Ministério da Saúde relata a grande relevância dos Hospitais Amigos da Criança
(IAHC) que abordam a iniciativa do aleitamento materno na primeira hora de vida em seu 4° passo
reforçando o incentivo do contato pele a pele com a mãe. O contato pele a pele precoce entre mãe e
bebê também está associado a uma melhor interação entre a díade, maior duração da amamentação,
níveis mais altos de glicemia, melhor controle da temperatura do recém-nascido, e o
desaparecimento do choro da criança quando no colo de sua mãe. (ODDY, 2013).
Desse modo, entende-se a relevância da temática uma vez que ainda são incipientes
estudos que abordam tal problemática. Diante de tais ponderações, ao analisar tal assunto, no
campo da investigação científica, este estudo poderá contribuir para a valorização da amamentação
na primeira hora de vida tanto no âmbito da atenção básica quanto na hospitalar, atentando para um
manejo e orientação das mães quando relacionado os benefícios atribuídos para o RN e a genitora.
Frente ao exposto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a produção científica
acerca da amamentação na primeira hora de vida, em periódicos online, no período de 2010 á
2013.
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METODOLOGIA
Este estudo trata-se de revisão integrativa, a qual tem a finalidade de reunir e sintetizar
resultado de pesquisa sobre um delimitado tema, de maneira sistemática e ordenada, sendo um
instrumento para o aprofundamento do conhecimento a respeito do tema investigado, permitindo a
síntese de múltiplos estudos publicados e conclusões gerais a respeito de uma particular área de
estudo (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Para a operacionalizar essa revisão, foram utilizadas as seguintes etapas sugeridas pelos
autores a pouco mencionados: estabelecimento do objetivo da revisão integrativa,
estabelecimento dos critérios para a seleção da amostra, definição das informações a serem extraídas
dos artigos selecionados, análise dos resultados, apresentação e discussão os resultados (MENDES;
SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Na perspectiva de realizar as etapas da pesquisa explicitadas anteriormente e considerando-se
que um estudo na modalidade de revisão integrativa da literatura norteia-se por uma indagação ou
hipótese, o presente estudo foi orientado pela seguinte questão: Qual a caracterização da produção
científica acerca do aleitamento materno na primeira hora de vida, em periódicos online, no período
de 2010 a 2013.
Assim, partindo da questão de pesquisa, procedeu-se ao levantamento do corpus literário a
ser analisado, mediante os descritores em Ciências da Saúde (DeCS), em português, inglês: por
meio do operador booleano AND foram combinados os descritores “Aleitamento materno AND
parto humanizado AND recém-nascido”.
A literatura compreendeu artigos científicos indexados nas bases de dados Literatura Latino
Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de
Enfermagem (BDENF) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), mediante busca na
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), do Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (BIREME).
Cumpre assinalar que foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados
no período de 2010 a 2013, no idioma português, que contemplasse em seus títulos e/ou resumo
aspectos relativos à temática proposta, assim como disponibilizados na integra, gratuitamente
online.
Posteriormente, foi selecionada criteriosamente, toda a bibliografia relacionada ao objetivo
proposto. Após a leitura minuciosa, foram catalogados 10 estudos que cumpriram os critérios de
inclusão. A coleta foi realizada durante o mês de setembro de 2014. Utilizou-se para melhor
apresentação e organização um instrumento contendo as variáveis: título, base de dados, ano,
periódico. Na sequencia foi elaborado a categorização das ideias, apresentação dos resultados e
discussão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo foi composto por 10 publicações que discutiam a temática sobre o aleitamento
materno na primeira hora de vida, conforme caracterização disposta no quadro 1, a seguir.
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Quadro 1 – Distribuição dos artigos, segundo o título das publicações, base de dados, ano de
publicação, periódico e modalidade de estudo.

TITULO

BASE
DE
DADOS

ANO DE
PUBLICAÇÃO/
PERIODICO

MODALIDADE

A amamentação na primeira hora de vida e
mortalidade neonatal (BOCCOLINI et al., 2013).

SCIELO

2013
Rev
J Pediatr

Original

Fatores associados à amamentação na primeira hora
de vida (BOCCOLINI et al., 2011).

LILACS

2012
Rev Saúde Pública

Original

A prática do aleitamento materno nas capitais
brasileiras e Distrito Federal: situação atual e
avanços (VENANCIO et al., 2010).

LILACS

2010
Rev
J Pediatr

Original

Aleitamento materno na primeira hora de vida
protege contra mortalidade neonatal (ODY, 2013).

LILACS

2013
Rev
J Pediatr

Original

Avaliação de fatores que interferem na
amamentação na primeira hora de vida (PEREIRA,
2013).

LILACS

2013
Rev Bras
Epidemiol

Original

Fatores de proteção para a amamentação na
primeira hora de vida (WILL et al., 2013).

LILACS

2013
Rev Bras Promoc Saude

Original

Fatores Associados ao Desmame Precoce em Mães
Assistidas por Serviços de Puericultura de
Florianópolis/SC (GIULIANI et al., 2011).

LILACS

2011
Pesq Bras Odonto ped
Clin Integr

Original

Amamentação na primeira hora de vida em um
hospital privado de porto alegre/rs - relato de
experiência (STRAPASSON et al., 2011).

BDENF

2011
R. Enferm. UFSM

Original

Aleitamento materno: determinantes sociais e
repercussões na saúde infantil (BOCCOLINI,
2012).

SCIELO

2012
FIOCRUZ

Original

LILACS

2011

Original

Avaliação da estrutura e assistência

em sala de pré-parto, Parto e pós-parto
imediato-ppp de um hospital universitário
(STANCATO; VERGÍLIO; BOSCO, 2011).

Cienc Cuid Saude

De acordo com a análise dos artigos, ilustrados no Quadro 1, oito (70%) estudos estiveram
presentes na base de dados LILACS, dois (20%) estudos foram seletos por meio da base de dados
SCIELO, sendo um (10%), na base de dados BDENF.
No tocante ao ano das publicações, observou-se que o ano de 2013 foi o período com o
maior número de publicações sobre a temática investigada, com quatro (40%) publicações, seguido
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do ano de 2011, com três (30%) produções cada, no ano de 2012 com duas (20%), e do ano de
2010, com um (10%) artigo publicado apenas.
Quanto aos periódicos destacou-se com o maior número de publicações, três (28%) sobre a
temática foi o Jornal de pediatria. No que concerne às modalidades dos estudos, ressalta-se que,
todos os 10 artigos selecionados (100%) são originais.
Através desses resultados, foi possível categorizar, agrupar e interpretar os dados. A partir
desses procedimentos emergiram dois temas: Tema I: A relevância do aleitamento materno na
primeira hora de vida do RN (Quadro 2); Tema II: Avanços e desafios diante do aleitamento
materno (Quadro 3).
Tema I: A relevância do aleitamento materno na primeira hora de vida do RN
Quadro 2 – Distribuição dos artigos do tema I, segundo o título e objetivo das publicações selecionadas
para o estudo.
TITULO DO ARTIGO

OBJETIVO

Aleitamento materno na primeira hora de vida protege Testar as associações entre a proporção de neonatos
contra mortalidade neonatal.
amamentados na primeira hora de vida e as taxas de
mortalidade neonatal (número de óbitos de crianças com menos
de 28 dias de vida por 1.000 nascidos vivos).
Fatores de proteção para a amamentação na primeira
hora de vida.

Identificar os fatores associados à amamentação na primeira
hora (APH) de vida dos filhos de gestantes cadastradas nas
Unidades de Saúde da Família (USF) de Vitória ES.

Fatores associados à amamentação na primeira hora
de vida

Identificar fatores associados à amamentação na primeira hora
de vida

Amamentação na primeira hora de vida em um
hospital privado de Porto Alegre/RS - relato de
experiência.

Relatar a experiência da amamentação na primeira hora de
vida do recém-nascido em um hospital privado de Porto
Alegre/RS abordando suas vantagens e as principais
dificuldades para a adoção desta prática.

A amamentação na primeira hora de vida e
mortalidade neonatal.

Analisar a correlação entre o percentual de amamentação na
primeira hora de vida e as taxas de mortalidade neonatal.

Conforme os estudos contemplados no tema I, evidenciados no quadro acima, constata- se a
relevância do aleitamento materno na primeira hora de vida do RN corroboradas nos trechos
abaixo.
Oddy (2013) ratifica a importância do aleitamento materno nas horas inicias da vida do
bebê, salientando que este protege da mortalidade neonatal. Os achados em tal pesquisa são
compatíveis com outros estudos anteriormente realizados, sendo de suma importância o contato do
bebê com sua mãe configurando a prática do aleitamento materno como total importância para os
cuidados com esses neonatos.
Em detrimento do que é recomendado pela OMS acerca da amamentação para prevenção e
promoção da saúde, esse percentual continua em tempos modernos abaixo do que é recomendado.
Nesse sentido estudo constata que alguns pontos são importantes para a adesão por parte da mãe ao
aleitamento, como: maternidade com alojamento conjunto e o parto vaginal, e ainda, o medo de
amamentar, instrução escolar materna, nível de escolaridade do chefe da casa são algumas barreiras
para a não adesão ao aleitamento materno (WILL et al.; 2013).
Boccolini et al. (2011) ressalta uma relevante percepção acerca da não adesão do
aleitamento materno, no fato de que as mães possuem pouco poder de decisão acerca da prática do
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aleitamento materno, permitindo afirmar que uma possível adesão, nesse caso, esta mais
relacionada a instituição que estes bebês nascem e os profissionais envolvidos no parto.
Outra pesquisa relata experiência com enfermeiras, que salientam a importância da equipe
multiprofissional para a adesão ao aleitamento materno. Menciona também que em instituições
particulares os índices de partos cesarianos são mais prevalentes, fator este que explica a baixa da
amamentação aos neonatos. Nesse cenário a enfermagem atua seguindo o modelo biomédico
preocupando-se apenas em procedimentos de rotina da instituição e esquecendo-se das orientações
acerca da importância do leite materno, o tratamento humanizado e a preocupação com o binômio
mãe-filho que é de total importância para assegurar o direito do bebê a receber o leite materno nas
primeiras horas de vida (STRAPASSON; FISCHER; BONILHA, 2011).
Nesse enfoque enfatiza-se a relevância do aleitamento materno para o combate a
mortalidade neonatal, independente do país. Para se alcançar tais metas faz-se necessário uma
mudança por parte de políticas e rotinas hospitalares, onde o colostro e o leite materno atuam como
atores para a melhoria da qualidade de vida dos recém-nascidos (BOCCOLINI et al., 2012).
Tema II: Avanços e desafios diante do aleitamento materno
Quadro 3 – Distribuição dos artigos do tema II, segundo o título e objetivo das publicações
selecionadas para o estudo.
TITULO DO ARTIGO
Aleitamento materno: determinantes sociais e
repercussões na saúde infantil.

OBJETIVO
Identificar e analisar os determinantes do aleitamento materno
exclusivo que vem sendo estudados no Brasil por meio de
revisão sistemática

Fatores Associados ao Desmame Precoce em Mães Identificar a prevalência do desmame precoce (aleitamento
Assistidas por Serviços de Puericultura de materno exclusivo <6 meses) entre mães de crianças de seis a
Florianópolis/SC.
12 meses de idade, em acompanhamento de puericultura no
Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa
Catarina (HU - UFSC) e na Unidade de Saúde do Saco Grande
II (USSGII) em Florianópolis/SC e verificar sua associação
com variáveis maternas e do lactente.
Avaliação de fatores que interferem na amamentação Investigar como o passo 4 da Iniciativa Hospital Amigo da
na primeira hora de vida.
Criança foi aplicado, avaliar a prevalência da amamentação na
primeira hora após o nascimento e analisar os fatores
associados à não amamentação neste período de vida.
Avaliação da estrutura e assistência em sala de pré- Avaliar a infraestrutura física, os recursos materiais,
parto, parto e pós-parto imediato-ppp de um hospital equipamentos e a assistência prestada no PPP de acordo com
universitário.
a Resolução da Diretoria Colegiada-RDC 36/2008 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA
A prática do aleitamento materno nas capitais Apresentar os indicadores de aleitamento materno (AM),
brasileiras e Distrito Federal: situação atual e obtidos na II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno
avanços.
nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal, bem como
analisar sua evolução no período de 1999 a 2008.

Conforme os estudos contemplados no tema II, evidenciados no quadro acima, constata- se
avanços e desafios diante associados ao aleitamento materno.
Alguns determinantes sociais foram evidenciados por influenciam diretamente a não adesão
ao aleitamento materno, são eles o grau de instrução da mãe e do pai, situações socioeconômicas,
condições sanitárias (BOCCOLINI, 2012).
GIULIANI et al. (2011) em seu estudo asseverou que o aleitamento materno exclusivo,
preconizado pela Organização Mundial da Saúde, vem apresentando um coeficiente abaixo do que
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se espera. Mesmo que o aleitamento materno esteja sendo realizado, há relação de alguns fatores
com o desmame precoce o local de realização do pré-natal, a idade da mãe, o tempo gasto da
primeira mamada e o acompanhamento dessas mães após os seis meses decorridos do parto.
Pesquisa realizada por Pereira et al. (2013) ressalta a importância dos fatores que de
proteção socioeconômicos e reprodutivos favorecendo a amamentação na primeira hora de vida,
tendo em vista que essa mãe já esta preparada para ofertar o cuidado ao RN, incluindo o interesse
de amamentar assim que estiver em contato com este.
Alguns fatores podem dificultar a amamentação logo após o nascimento do neonato como
procedimentos realizados entre o binômio mãe-filho, afirmando que é necessário uma nova
postura dos profissionais envolvidos no processo de cuidado (STANCATO; VERGÍLIO; BOSCO,
2011).
É mister enfatizar que os municípios no Brasil não vem obtendo mais avanços no que
concerne ao aleitamento materno, culminando na necessidade de um maior investimento por parte
do governo, criando-se assim estratégias para o maior alcance, e melhoria na adesão ao
aleitamento materno (VENANCIO et al., 2010).
CONSIDERAÇÕES FINAS
Através do presente estudo foi possível concluir que a importância do aleitamento materno
na primeira hora de vida para o recém-nascido, assim como para a mãe.
A análise sistemática das publicações constatou-se a relevância do aleitamento materno na
primeira hora de vida para o Recém-nascido. Os estudos referenciados nessa pesquisa ilustraram
ainda a aplicabilidade da importância desse processo no sentido de ofertar um elo entre mãe e filho.
Evidenciou-se também os avanços e desafios diante do aleitamento materno, como incentivo
às políticas publicas e à implantação de projetos acerca do aleitamento materno.
É importante enfatizar que tal estudo é relevante para nortear os benefícios que o referido
processo oferece para o recém-nascido, destinados para a manutenção da saúde do bebê e da mãe.
Diante do exposto faz-se necessário a realização de novas pesquisas acerca desta temática a
fim de proporcionar subsídios científicos aos profissionais de saúde com intuito de aprimorar seus
conhecimentos produzindo esses resultados na melhora da assistência a tal população.
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RESUMO
O conceito de território foi amplamente difundido nas mais variadas áreas do conhecimento a partir
de suas necessidades. A saúde, obviamente, se encontra entre elas e apresenta um papel muito
importante no sentido de organização e melhora nos métodos de trabalho. O território em saúde será
um espaço em que uma unidade básica será responsável para atender à população que está inserida
em seu interior e para isso existe uma equipe mínima necessária e capacitada para essa tarefa. O
presente trabalho refere-se à análise da importância do conhecimento do território para o processo
saúde-doença da população inserida nele. Nesse aspecto, o estudo foi baseado na Unidade de Saúde
da Família (USF) Santa Clara, que faz parte do Distrito Sanitário V e contempla dois territórios-área
sendo, portanto, uma unidade integrada com duas Equipes de Saúde da Família (ESF). A USF Santa
Clara é composta de seis micro áreas que abrangem cerca de 3220 pessoas (700 famílias) sendo que
cada ACS é responsável por cerca de 150 famílias. O território apresenta uma desigualdade social
extrema com várias barreiras geográficas que acarretam os determinantes e condicionantes do
processo saúde-doença do local. Por outro lado, a Unidade de Saúde dispõe de recursos
interessantes através dos equipamentos sociais existentes que facilitam a comunicação e o
desenvolvimento de ações na área. Os determinantes sociais de saúde são os fatores
socioeconômicos, culturais, étnicos, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência
de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.

1 INTRODUÇÃO
Segundo Mendes (1993), o território é um espaço em permanente construção e reconstrução.
É a concepção de território processo que além de um território-solo é um território econômico,
político, cultural e epidemiológico, configurando uma realidade de saúde sempre em movimento,
nunca pronto. A Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Clara faz parte do Distrito Sanitário V e
contempla dois territórios-área, sendo uma unidade integrada, portanto, tem duas Equipes de Saúde
da Família (ESF). A USF é dividida em Unidade Santa Clara (antigo Castelo Branco II) e Castelo
Branco III, porém o território em questão é o primeiro.
A USF Santa Clara é composta de 6 microáreas que abrangem cerca de 3220 pessoas (700
famílias) sendo cada ACS é responsável por cerca de 150 famílias. O território apresenta uma
desigualdade social extrema com várias barreiras geográficas que acarretam os determinantes e
condicionantes do processo saúde-doença do local.
Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os
Determinantes Sociais de Saúde são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais,
psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores
de risco na população. Podemos destacar que os determinantes da USF são alimentação, moradia,
meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte e acesso aos bens e serviços, e isso tudo
propicia o aparecimento de patologias, que podemos classificar como condicionantes de saúde
O principal desafio dos estudos sobre as relações entre determinantes sociais e saúde
consiste em estabelecer uma hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais de natureza
social, econômica, política e as mediações através das quais esses fatores incidem sobre a situação
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de saúde de grupos e pessoas, já que a relação de determinação não é uma simples relação direta de
causa-efeito (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007).
Nesse sentido, defende-se a importância dos profissionais em saúde conhecerem seu
território de atuação para uma melhor tomada de decisão no tocante as ações realizadas com a
população, garantindo um cuidado integral e humanizado.
2 OBJETIVOS
 Apresentar o diagnóstico situacional do território da USF Santa Clara;
 Descrever os determinantes da saúde neste território;
 Conhecer a comunidade e seu meio ambiente.
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de um relato de experiência dos alunos do primeiro período do curso de medicina
da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba durante a prática do módulo de Atenção à Saúde I na
USF Santa Clara, no período de agosto a setembro de 2013. Utilizou-se um roteiro semiestruturado
para construção do Diagnóstico Situacional e os diários de campos dos discentes.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Mapa
 Distrito V:

 Bairro Castelo Branco
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 Área da Unidade de Família Santa Clara
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4.2 História da comunidade santa clara
A comunidade nasceu antes da construção do conjunto Castelo Branco I em 1967. A história
da comunidade Santa Clara foi baseada no relato de Dona Rita, 82 anos, tia da ACS Cristina da
USF Santa Clara. Quando o pai de Dona Rita chegou à região já moravam japoneses, aos poucos as
pessoas foram construindo casas de taipa e povoando o lugar. Desenvolveram a prática da
agricultura de subsistência, não existindo comércio nem meios de transporte. Toda a família
trabalhava nas plantações e tinham que buscar lenha para produzir o fogo e cozinhar os alimentos,
as crianças não estudavam. Não havia acesso à energia elétrica, água tratada e saneamento básico.
Devido à proximidade com o Rio a comunidade foi chamada inicialmente de Paú, por conta
da terra que era molhada. Estava localizada em áreas de encostas, com barreiras e trechos de
córregos, era considerado um lugar impróprio para moradia, mas foi ocupado por moradores das
granjas vizinhas. Não existia serviço de atendimento de saúde para os moradores, era fato frequente
as pessoas adoecerem de Malária, morbidade que os moradores chamavam de paludismo, que é uma
infecção causada por um protozoário do gênero Plasmodium, transmitida através da picada da
fêmea do mosquito do gênero Anopheles contaminado, em alguns casos o paludismo é fatal. Tem
como sintomas: febre alta, calafrios, sudorese intensa, pele avermelhada, dor de cabeça, dor no
corpo, fraqueza, mal estar, tremores pelo corpo, tontura, náuseas e vômitos.
O pai de Dona Rita teve papel fundamental na busca por direitos sociais, pois reivindicava
os problemas da comunidade diretamente no Palácio. No governo de Argemiro Figueiredo (1935)
foram construídas quatro casas e no de Ruy Carneiro (1940-1945), cinco. Ivan Bichara (1974-1979)
promoveu a instalação de água encanada e Wilson Braga (1983-1986) trouxe a energia elétrica.
Nessa época a Sucam é que cuidava das pessoas, levando remédios e fazendo exames de sangue.
Levavam os exames para verificar verminoses, também.
Com o advento do PAC uma agente de saúde, Neide, começou sozinha há 15 anos, a atender
toda a comunidade. Quem calçou e levou saneamento básico foi Ricardo Coutinho. Padre Paulo foi
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quem mudou o nome da comunidade para Santa Clara. O posto de saúde Santa Clara foi construído
há 10 anos.

4.3 Equipamentos sociais
No espaço físico da Santa Clara há uma diversidade de equipamentos sociais: praças,
mercearias, um prédio que abriga a Associação de Moradores, salões de beleza, padarias, oficinas,
capotarias, borracharias, posto de gasolina, loja de conserto de roupas e confecção de jalecos,
livraria, loja de xerox e digitação, lan house e venda de cartuchos, armarinho, loja de roupa, casa
lotérica, imobiliária, restaurante, floricultura, estofamento, empresa de telefonia, paradas de ônibus,
venda de eletrodomésticos usados, igreja evangélica, granja, creches, escolas, mini-shopping com
loja de informática, aluguel de festas, loja de segurança e construtora.
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Merhy (2006) comenta que a funcionalidade dos equipamentos sociais podem ser produzido
de diferentes formas e maneiras. A dinâmica do coletivo impunha-se sobre a construção do espaço
público como um lugar privado, dependendo em ato da constitutividade do coletivo em ação. Tratase de um processo de produção em fluxo. Não há regra a ser imposta, não há funcionalidade a priori
a ser obedecida. Os coletivos que aí estão constituindo-os estão em pleno ato do acontecer, podendo
ou não se expressar para o outro, ou ir em busca do outro, como forma de ampliar as muitas
possibilidades de encontros, mas deixando os sentidos dos fazeres acontecerem em suas muitas
multiplicidades.

4.4 Unidade de Saúde da Família Santa Clara

A Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Clara faz parte do Distrito Sanitário V e
contempla dois territórios-área, sendo uma unidade integrada, portanto, tem duas Equipes de Saúde
da Família (ESF). A USF é dividida em Unidade Santa Clara (antigo Castelo Branco II) e Castelo
Branco III.
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A ESF do Castelo Branco III é formada pela médica Vilma, Enfermeira Virgínia, técnica de
enfermagem Deuzinete, Odontóloga Verusca, Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) Marcelo e sete
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que são: Josenito, Eveline, Janice, Edna, Ruth, Renê e
Lenilda. Já a ESF da Santa Clara é composta pela médica Francisca, Enfermeira Adriana, técnica de
enfermagem Patrícia, Odontóloga Clara, ASB Eliane e os seis ACS: Ester, Cristina, Edcleiton,
Afrânio, Isolda e Luciana. De acordo com a OMS, o trabalho de equipes da Saúde da Família é o
elemento-chave para a busca permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos
entre os integrantes da equipe e desses com o saber popular do Agente Comunitário de Saúde. As
equipes são compostas, no mínimo, por um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de
enfermagem, um dentista, um ASB e 6 agentes comunitários de saúde.
A USF Santa Clara tem no Núcleo de Apoio de Saúde da Família a nutricionista Emília e o
educador físico Acácio. Segundo a OMS, o NASF deve ser constituído por equipes compostas por
profissionais de diferentes áreas de conhecimento, para atuarem em conjunto com os profissionais
das Equipes Saúde da Família, compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob
responsabilidade das Equipes de SF no qual o NASF está cadastrado. Tem como responsabilidade
central atuar e reforçar 9 diretrizes na atenção à saúde: a interdisciplinaridade, a intersetorialidade, a
educação popular, o território, a integralidade, o controle social, a educação permanente em saúde, a
promoção da saúde e a humanização.
Na recepção há três recepcionistas (Vanda, Ilma e Lúcia), na farmácia está a auxiliar de
farmácia Penha, fazem parte dos serviços gerais Sônia, Maria Penha e Gil, e, cumprindo o trabalho
de vigilante, está o Valdeci. Na estrutura física da unidade observa-se recepção, banheiros, sala de
reunião, farmácia, sala de vacina, sala de curativo, consultórios e Centro de Material e Esterilização
(CME).
A comunidade Santa Clara é composta de 6 microáreas e cada ACS é responsável por uma
microárea. Estão cobertos pela área cerca de 3220 pessoas (700 famílias) sendo que cada ACS é
responsável por cerca de 150 famílias. O local apresenta uma desigualdade social extrema: há casas
com estrutura e saneamento, ruas calçadas e melhores condições ambientais; enquanto no mesmo
cenário observa-se casas em péssimas condições de moradia, esgoto a céu aberto, focos de dengue,
lixo, material para reciclagem acumulado, além de várias barreiras de acesso que dificultam a ida
das pessoas idosas ou deficientes à Unidade. A área apresenta maiores problemas relacionados às
condições ambientais, pois ocupa um trecho mais íngreme próximo à Br-230, formando um
adensamento de domicílios com condições precárias de instalação de infra-estrutura e condições
mais favoráveis à insalubridade (esgotamento a céu aberto, falta de coleta de lixo e não tratamento
de água).
 Infraestrutura do território:

 Proximidade das casas com a BR:
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5 CONCLUSÃO
O Diagnóstico Situacional permitiu observar que a USF Santa Clara oferece a maior parte
dos serviços preconizados pelo Ministério da Saúde. Os serviços que não são disponibilizados pelo
serviço da Unidade, são encaminhados para hospitais inseridos dentro da rede, buscando garantir
assistência integral à saúde.
O diagnóstico possibilitou a visualização da realidade do trabalho da USF, da necessidade da
população e do perfil da comunidade, por meio de estudos e visitas semanais. Além de nos permitir
construir propostas de intervenção em saúde, através da análise dos indicadores supracitados.
Tivemos oportunidade, enquanto acadêmicos de medicina, de ver de perto a realidade do
SUS, bem como sua dinâmica de trabalho, sua rotina de atendimentos, sua relação entre a demanda
crescente da população e os recursos disponíveis. Sendo uma excelente oportunidade, enquanto
futuros profissionais de saúde, de conhecer melhor o ambiente de trabalho ao qual estaremos
inseridos em breve e até repensar em estratégias de melhorias nessa e em outras Unidades de Saúde.
Para todos nós envolvidos nesse processo, um aprendizado e uma experiência, inigualáveis.
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Resumo
Terapias integrativas e complementares são técnicas que visam à assistência à saúde do indivíduo,
seja na prevenção, tratamento ou cura, considerando-o como mente/corpo/espírito e não um
conjunto de partes isoladas. Cresce cada dia mais o número de usuários e interesse do governo nas
chamadas terapias complementares. O aumento no número de adeptos pode ser justificado pelo
descontentamento com a medicina biomédica atual e o estímulo dado pela Organização Mundial de
Saúde na implantação de projetos de terapias holísticas em seus países membros. A motivação para
produção deste artigo justifica-se na atenção que o tema vem recebendo das autoridades de saúde, a
ponto de se constituir numa Política de Estado em fase de consolidação. A partir dessas questões,
objetivamos discutir os limites e as possibilidades na implantação da Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde. Para consecução desse objetivo, foram
selecionados artigos do Scielo e MEDline narrando experiências de profissionais e usuários deste
sistema em Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo estados pioneiros no uso destas
abordagens.Conclui-se que as terapias complementares melhoraram a qualidade de vida dos
usuários, aliviando suas dores físicas e emocionais, melhorando o sistema imune e reduzindo efeitos
colaterais da polimedicação alopática. Por outro lado, representam limites a inserção dessas
abordagens, a ampliação do investimento em recursos humanos, necessidade de maiores custos em
materiais, qualificação profissional e sua inserção nos programas educacionais das instituições de
ensino. Os programas institucionais são como uma forma de legitimar o uso dessas abordagens e ao
mesmo tempo estimular a pesquisa neste campo. Essas medidas representariam uma importante
estratégia para a construção de um modelo de atenção integral, estimulando a busca de novas
formas de relacionamento com a sociedade.
Palavras Chave: Terapias Complementares e integrativas, Medicina alternativa, Homeopatia,
Acupuntura, Fitoterapia e Sistema único de saúde.
Abstract
Integrative and complementary therapies are techniques that aim to give assistance to the
individual’s health, be it through prevention, treatment or curing, considering him mind/body/spirit
and not only a set of isolated parts. The number of users and government interest grows daily for
complementary therapies. The increase in the number of adepts can be justified by the discontent
with the current biomedical medicine and the incentive given by the World Health Organization for
the implantation of holistic therapy projects on its member countries. The motivation for this article
is the attention the subject has been receiving from the health authorities, to the point that a State
Policy in consolidation has been constituted. From these subjects, we aim to discuss the limits and
the possibilities on the implantation of the National Policy of Complementary and Integrative
Practices on the Unique Health System. For the achievement of this goal, we selected articles from
Scielo and MEDline narrating experiences of professionals and users of this system from Minas
Gerais, Santa Catarina and São Paulo, pioneering states on the use of these approaches. We can
conclude that the complementary therapies improved the quality of life of its users, easing their
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physical and emotional pain, improving the immune system and lessening collateral effects of the
allopathic polypharmacy. On the other hand, the insertion of this approach represents limits, the
increase of the investments in human resources, professional qualification and its insertion on the
educational program of the teaching institutions. The institutional programs are a way to legitimize
the use of these approaches and at the same time stimulate the research on this field. These
measures could represent an important strategy for the construction of a new model of integral
attention, stimulating the search of new ways of relationship with the society.
Keywords: Complementary therapies, Alternative medicine,
Fitotherapy and Unique Health System.

Homeopathy,

Acupuncture,

Introdução
As terapias complementares podem ser conceituadas como técnicas que privilegiam o
indivíduo de uma maneira completa atentando para os aspectos físicos, psicológicos e sociais.
Assim estas estratégias de tratamento, prevenção ou cura levam em conta as necessidades únicas de
cada paciente. Constata-se, hoje, um crescente enfoque no que diz respeito as chamadas terapias
complementares. Cresce sua popularidade tanto no âmbito social como civil. Também denominadas
medicina alternativa, integrativa ou holística ganham cada dia mais espaço nos serviços públicos de
saúde. O modelo em saúde atual é o biomédico, ocidental e ainda hospitalocêntrico. Possui como
marcantes uma dicotomia com exclusão das classes menos favorecidas financeiramente e a
superespecialização das diversas áreas da medicina, fonte crescente de insatisfação da população.
(OTANI, et al 2011)
Desde a década de 1960 vem crescendo a busca pelas terapias complementares movido por
motivos diversos tais como a mudança do perfil de morbimortalidade, redução da incidência de
doenças infectocontagiosas, o aumento das doenças crônico degenerativas, o aumento da
expectativa de vida, a insatisfação com a espera crescente pelo atendimento e o conhecimento dos
efeitos colaterais medicamentosos e cirúrgicos. Porém não se pode reduzir o crescimento da
popularidade da medicina alternativa apenas a insatisfação ou ineficiência em relação a medicina
ocidental apesar de sua inegável influência. Aqui entra em evidência a mudança nas escolhas
culturais e terapêuticas com a transformação de conceitos como saúde, doença, cura e tratamento.
(LUZ et al 2009)
O estudo da inserção das terapias complementares no SUS se motiva pela atualidade e
interesse crescente da população e do Estado neste tema em ascendente demanda de profissionais
habilitados e estudos que comprovem resultados favoráveis tanto no sentido de amenizar ou curar a
patologia como redução da polimedicação e iatrogenias. (SPADACIO, 2010)
Conceituando o termo Terapia complementar Rossi et al apud Otani, 2011 conceitua: “A
Medicina Integrativa é a fronteira, é o futuro. É uma combinação do cuidado e da saúde
convencional e não convencional.” Maizes et al apud Otani, 2011 conceitua a Medicina Integrativa:
“Uma nova abordagem para a medicina que honra a habilidade inata do corpo de se curar.
Integra a Medicina Alternativa Complementar quando adequada para facilitar a cura. Os
pacientes são tratados como pessoas inteiras (corpo, mente e espírito). A comunicação e o
relacionamento são pontos centrais. A Medicina integrativa trabalha com uma definição
ampla de saúde, enfatiza a prevenção de doenças.”

Com relação ao SUS, uma iniciativa crucial foi o nascimento da Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) através da portaria 971 editada, em 2006, com o
intuito de expandir a oferta de acesso à prática da acupuntura, homeopatia, fitoterapia e do
termalismo social no SUS, prioritariamente na Atenção Primária à Saúde. Considerando que o
PNPIC foi criado pelo incentivo dado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) as Terapias
Tradicionais/ Complementares/ Alternativas nos sistemas de saúde com a criação da estratégia
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2002-2005 preconizando desenvolvimento de políticas observando requisitos de segurança eficácia,
qualidade, uso racional e acesso. (BRASIL, 2006)
Considerações importantes sobre as terapias complementares
O Ministério da Saúde por meio da PNPIC no SUS estabelece políticas a fim de garantir a
integralidade na atenção à saúde. Esta política é importante pois visa conhecer, apoiar, incorporar e
implementar experiências que vêm sendo desenvolvidas na rede pública de muitos municípios
brasileiros entre as quais destacam-se a Medicina Tradicional Chinesa- Acupuntura, da
Homeopatia, da Fitoterapia, da Medicina Antroposófica e do Termalismo-Crenoterapia. No
presente texto foram abordadas apenas as três primeiras técnicas (acupuntura, fitoterapia e
homeopatia) visto que foram as mais prevalentes nos estudos elencados. (BRASIL, 2006)
Fitoterapia
Tendo em vista a eficácia e o baixo custo operacional da utilização das plantas medicinais
nos programas de atenção primária à saúde, deve ser considerada uma prática complementar
relevante e útil. O Brasil ainda possui vantagem, pois possui um terço da flora mundial, além de ser
a amazônia a maior reserva de produtos naturais com ação fitoterápica do planeta. (SANTOS et al,
2011)
A população de maneira geral confunde a fitoterapia com uso de plantas medicinais. A
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) considera medicamento fitoterápico todo
aquele obtido unicamente de matérias-primas de origem vegetal, com qualidade constante e
reprodutível e ainda com tanto os riscos como eficácia sejam caracterizados por levantamentos
etnofarmacológicos, documentação técnico científicas em publicações ou ensaios clínicos.
(SANTOS et al, 2011)
Entretanto assim como há os benefícios há ainda os malefícios principalmente de seu uso
indiscriminado com associação de fármacos elevando o risco de morbimortalidade relacionados
com a toxicidade provocada por esses produtos. Há preocupação ainda maio quando se trata dos
herbolários (comerciantes de plantas medicinais), já que seu conhecimento usualmente é advindo a
tradição oral, sem o adequado respaldo científico. (SANTOS et al, 2011)
Assim é essencial que os profissionais da área de saúde conheçam as atividades
farmacológicas e a toxicidade das plantas medicinais de cada bioma brasileiro, de acordo com
costumes, tradições e condição sócio-econômica da população. (SANTOS et al, 2011)
Homeopatia
A homeopatia é um sistema médico complexo com caráter holístico desenvolvida por
Samuel Hahnemann no século XVIII. A partir de suas experiencias foram estabelecidos os
princípios universais da homeopatia são eles: Lei da similitude – o semelhante cura o semelhante (já
havia sido enunciada por Hipócrates no século IV a. C), experimentação no homem são e por fim
preconização de doses infinitesimais, uso do medicamento diluído. (BRASIL, 2006)
O sistema médico homeopático se fundamenta nos mesmo conhecimentos anatômicos,
fisiológicos e propedêuticos utilizados na biomedicina, o que as distingue é a abordagem
semiológica mais atenta as queixas e ao emocional do paciente, assim uma anamnese mais
demorada e uma consulta com maior duração é exigida. Em estudo realizado em Salvador, Bahia
avalia a aprovação dos usuários quanto ao uso da homeopatia. Os resultados apontam um
desconhecimento tanto dos servidores da área de saúde como dos usuários quanto ao que seja a
homeopatia. A maioria dos pacientes encaminhados ao serviço tinha como queixa a falência do
tratamento alopático anterior. Na concepção dos usuários a homeopatia era descrita como análoga a
fitoterapia e descrita como natural. Por promover esta escuta qualificada, apresentar um custo
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reduzido e um tratamento holístico (trata a origem da patologia e o organismo integralmente) esta
prática foi bem recebida pelos usuários de Salvador. (MONTEIRO et al 2007)
Acupuntura
A acupuntura está inserida dentro da categoria de Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e
tem como característica marcante a sua postura vitalista, privilegiando a energia sobre a matéria, o
doente sobre a doença e valorizando a inter-relação harmônica entre as partes visando à
integralidade. Fundamenta-se na teoria do Yin-Yang, duas forças ou princípios fundamentais, que
se complementam e se opõem. A MTC busca equilibrar estas duas forças e assim evitar o
surgimento de doenças. As patologias são explicadas por meio de síndromes (fatores patológicos
de origem interna ou externa ao organismo) que se revelam com base na energética da existência e
se expressando na matéria. O Qi se equivale ao princípio vital. Todas as coisas são um estado de Qi,
presente em tudo, nos diversos modos e diferentes estados. A força vital (Qi), também está
circulando através de órgãos e vísceras da pessoa (ZANG FU). (DULCETTI JUNIOR, 2001)
Os cinco elementos (madeira, fogo, terra, água e metal) são considerados os formadores da
matéria, assim presentes no corpo. Elementos utilizados nesta prática incluem: anamnese, palpação
o pulso, observação da face e da língua e em várias modalidades de tratamento (acupuntura, plantas
medicinais, dietoterapia, práticas corporais e mentais). (DULCETTI JUNIOR, 2001)
A acupuntura compreende uma junção de procedimentos que permitem o estímulo preciso
de locais anatômicos definidos por meio da inserção de agulhas filiformes e metálicas para a
manutenção e recuperação da saúde, assim como prevenção de agravos e doenças. Por meio de
estudos, hoje, é admitido que a estimulação de pontos de acupuntura provoca a liberação, no
sistema nervoso central, de neurotransmissores e outras substâncias responsáveis por respostas
como restauração das funções orgânicas, analgesia e modulação imunitária. (BRASIL, 2006)
A acupuntura ganha valorização, pois até o consenso do National Institutes of Health dos
Estados Unidos indicam a acupuntura de maneira isolada ou como coadjuvante, em diversas
doenças e agravos, como odontalgias pós-operatórias, náuseas e vômitos pós-quimioterapia ou
cirurgia em adultos, dependências químicas, reabilitação após acidentes vasculares cerebrais,
dismenorreia, cefaleia, epicondilite, fibromialgia, dor miofascial, osteoartrite, lombalgias, asma e
outras. No Brasil vários conselhos de profissões regulamentam e reconhecem a acupuntura como
especialidade, e os cursos encontram-se disponíveis em diversos estados. (BRASIL, 2006)
Sobre o direito da prática da acupuntura no brasil a Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO) encontra códigos da ocupação de acupunturista para fisioterapeuta, psicólogo, médico e
técnicos. Assim não se trata de uma especialidade única de alguma profissão da área de saúde, tratase de uma ocupação carente de regulamentação por lei federal. Pelo fato da inexistência de uma lei
federal que a regulamente os preceitos da Constituição da República é soberano sendo livre o
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que seja atendido os preceitos
estabelecidos em lei. (ARAUJO, 2012)
Em estudo realizado em São Paulo analisou-se as possíveis contribuições da acupuntura
aplicada nos serviços públicos de Saúde. Foram entrevistados tanto profissionais como usuários do
método. Algumas mudanças atribuídas ao tratamento com acupuntura foram: mudança da
racionalidade médica (postulando uma integralidade biopsicossocial), mudanças no cotidiano
(mudança na disciplina social, no estado emocional, psicológico e comportamental refletido em
atividades físicas e alimentação) e promoção de melhora ou ausência de enfermidades (como a
perda de peso, ausência de dor hérnia de disco, bico de papagaio, reumatismo), melhora na
deficiência óssea (incluindo osteoporose, artrose), controle da pressão alta, controle da diabetes e
melhora no sistema circulatório. Verificou-se ainda redução do custo e consumo de medicações e
aprovação unânime quanto a eficácia da acupuntura. Todos os profissionais afirmaram que a
infraestrutura para o método não é adequada. Poucos dos integrantes da pesquisa tinham
conhecimento sobre a acupuntura sendo a maioria encaminhado para o serviço em questão por
outros profissionais. Prevalece ainda a indicação do uso dessa terapia complementar como última
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alternativa com a ineficácia de tratamento anterior alopático. Além de todas as benesses
supracitadas observou-se ainda que o contato com a acupuntura incentivou uma postura ativa e uma
visão crítica sobre seu próprio corpo estimulando a concepção de empoderamento onde o indivíduo
assume maior controle sobre os fatores pessoais , socioeconômicos e ambientais que afetam a
saúde. (CINTRA et al., 2010).
Metodologia
O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura com intuito de construir um artigo
que englobe a opinião e visão geral da inclusão das práticas Complementares dentro do sistema
SUS. Os textos foram adquiridos na íntegra disponibilizados pela MEDline e Scielo com acesso
gratuito para a comunidade científica brasileira. Os descritores utilizados durante a pesquisa foram
medicina alternativa, terapias complementares, medicina integrativa, fitoterapia, acupuntura e
Sistema Único de Saúde (SUS).
Foram selecionados artigos desde o ano de 2006 a 2014. Os artigos inclusos nesta revisão
tem como enfoque o tema medicina complementar e relação com o sistema SUS. Foram
selecionados 35 artigos com as temáticas: as Práticas Complementares, atuação no Sistema de
Atenção Primária, bases históricas das práticas alternativas e a Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares no SUS. Destes 08 artigos eram pesquisas relatando a opinião dos
profissionais de saúde ou usuários do SUS nos estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Salvador e
São Paulo estados pioneiros no uso destas abordagens descrevendo sua aceitação e benefícios
dentro da atenção primária.
Análise dos Artigos
Através do PNPIC os centros de saúde em diversos estados brasileiros implantaram as
práticas alternativas. Com base na publicação de artigos avaliando sua efetividade com base na
opinião dos usuários pode-se destacar que em Florianópolis, Santa Catarina (SC), usuários de
acupuntura do SUS foram questionados sobre a percepção da eficácia, sobre redução do uso de
medicamentos, orientações recebidas e mudanças no autocuidado. O grande motivo do
encaminhamento para a prática da acupuntura em SC foi dor crônica de difícil resolução por meio
da medicação alopática. O serviço de atenção primária e secundária referem início de tratamento
tardio e número de sessões insuficiente com disponibilização de apenas 10 sessões por usuário.
Outros achado apontam redução da polimedicação e das iatrogenias medicamentosas com a
potencialização do autocuidado. Além de crítica quanto a falta de profissionais habilitados para
atender a forte demanda. (TESSER, et al 2013)
Em Minas Gerais (MG), Montes Claros, mapeando o perfil do usuário das terapias
complementares se chegou ao seguinte resultado geralmente mulheres, da raça branca, meia-idade e
com níveis educacionais elevados. O motivo maior pela busca por esse tipo de tratamento foram
doenças crônicas. E 80% dos usuários se revelaram satisfeitos com o tratamento recebido. O artigo
ainda aponta desafios a serem vencidos como reduzido número de recursos humanos capacitados,
insuficiente financiamento para a maioria das práticas e poucos espaços institucionais para seu
desenvolvimento. Com tamanha dificuldade o usuário que depende apenas do sistema público para
acesso as terapias complementares sai prejudicado, a maior parte da população ainda faz uso da
medicina alternativa por meio de planos de saúde ou serviços particulares. Destaca a necessidade
que as instituições de ensino em saúde tem em assumir uma postura ativa na formação e graduação
de profissionais capacitados para a prática das terapias complementares. (NETO et al, 2009)
Outro artigo que enfoca a introdução das práticas médicas complementares e alternativas na
rede básica municipal de Campinas (SP) avalia as condições de sua ocorrência a partir das
representações sociais dos profissionais que participam deste processo. Realizada a entrevista com
profissionais da área os dados obtidos revelaram que os profissionais apoiam as práticas
principalmente os coordenadores dos serviços de saúde realçando que tais atividades são
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compatíveis com os fundamentos do SUS, além de melhorar a qualidade de vida da população e
ajudar na promoção do autocuidado. As dificuldades encontradas apontadas por este artigo são
contingente de recursos humanos insuficiente, falta de adequação física da unidade, carência de
materiais apropriados. Além da falta de capacitação profissional e da conscientização da equipe
sobre o assunto. (NAGAI et al, 2011)
Em outro artigo, em Florianópolis (SC), avaliando a percepção dos profissionais (médicos e
enfermeiros) sobre o tema das terapias complementares revela que profissionais de saúde
especificamente médicos desconheciam as terapias complementares apesar do interesse em
conhecê-las e de aprovarem sua inclusão nos serviços de saúde ou em cursos da área. Resultados
similares foram obtidos com estudantes de medicina. A maioria tinha uma ou mais especializações
e realizaram residência em Medicina da família e Comunidade ou especialização em Saúde da
Família e uma porção menor da amostra estudada tinha especialização em homeopatia ou
acupuntura, florais, massoterapia e fitoterapia. (THIAGO et al, 2011)
O Conselho Regional de Medicina (CRM), em 2006, no seu jornal declarou sobre a PNPIC
repudiando a portaria que autorizava a aplicação de técnicas ‘alternativas’ pelo SUS com
embasamento no argumento de invasão de atividades privativas de médicos por profissionais não
médicos além da falta de comprovação científica para as terapias complementares. Todavia, os
resultados do estudo previamente exposto mostraram abertura e interesse no tema pelos
profissionais médicos na atenção primária de Florianópolis (SC). O que sugere uma divergência
entre as opiniões políticas desta categoria em relação aos exposto no jornal da CRM,
principalmente os profissionais área da atenção primária. (THIAGO et al, 2011)
Considerações Finais
Reconhecer a pluralidade terapêutica de cada país e refleti-lo nos sistemas de cuidado em
saúde é um desafio para o planejamento das políticas públicas. A Organização Mundial de Saúde
(OMS) da Conferência Internacional de Alma Ata de 1978, atualizadas em 2002, propõem
estratégias para a implantação de Medicinas Complementares e Alternativas nos serviços públicos
de saúde dos países membros. Hoje, analisando os artigos disponíveis, destaca-se o cuidado integral
dado pelas terapias Alternativas enfocando na individualização do tratamento e os impactos
positivos junto ao tratamento convencional. A estreita relação terapeuta-paciente também mostrouse importante para o processo de cura. (SPADACIO et al 2010)
A utilização da Medicina Alternativa se encontra muito ligada a alívio físico da dor, alívio
emocional, diminuição dos efeitos colaterais da polimedicação alopática, melhora do sistema
imunológico e aumento da qualidade de vida. A insatisfação com o tratamento médico
convencional, a busca por práticas que aliviem os sintomas das doenças e mudança na concepção de
saúde são razões que podem justificar a elevação do número de usuários das práticas
complementares.
Como desvantagens é apontada a falta de profissionais qualificados a atender a crescente
demanda de pacientes nos serviços públicos, necessidade de aumento dos investimentos em
materiais, dificuldade na disponibilidade de acesso, tempo curto de tratamento. É conveniente ainda
investir em mais pesquisas que revelem os benefícios ou malefícios das técnicas complementares.
É interessante melhorar a qualidade dos programas educacionais das faculdades a fim de qualificar
mais os profissionais. Os programas institucionais são como uma forma de legitimar o uso dessas
abordagens e ao mesmo tempo estimular pesquisas neste campo.
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RESUMO
A obesidade é uma doença crônica de etiologia diversificada e com alto índice de morbimortalidade. Um dos tratamentos mais indicados pelos médicos no combate a obesidade é a base da
sibutramina, um fármaco de via oral com efeito anorexígeno, que promove uma sensação de
saciedade alimentar; no entanto, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) iniciou uma
série de debates e questionamentos técnico-científicos sobre o risco e eficácia da sibutramina e
consequentemente instituiu novas regras para consumo e prescrição dessa droga que visem limitar
essa prática. Há um estudo (SCOUT) o qual comprova que a utilização de sibutramina pode gerar
problemas cardiovasculares. Baseado no Código de Ética Médica, o médico deve agir com o
máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional, além disso não é permitido promover
um tratamento médico sem exame direto no paciente, exceto em algumas circunstâncias descritas
no corrente trabalho. Várias agências reguladoras não entram em acordo sobre a liberação-proibição
desse fármaco. Existe, ainda, uma prática anti-ética na endocrinologia, de repasses percentuais da
indústria farmacêutica para médicos que prescrevem determinados medicamentos. O objetivo desse
trabalho é promover uma reflexão sobre a conduta médica na prescrição da sibutramina para
pacientes que desejam e/ou necessitam perder peso. Foi realizado um levantamento bibliográfico de
periódicos na base de dados Scielo, LILACS, BIREME e MEDLINE das publicações dos últimos
10 anos.
Palavras-chave: Obesidade, ética, sibutramina, endocrinologia.
ABSTRACT
Obesity is a chronic disease of diverse etiology and high morbidity and mortality. One of the most
suitable treatments by doctors to combat obesity is the basis of sibutramine, a drug with the oral
anorectic effect, which promotes a feeling of satiety food; however, ANVISA (National Health
Surveillance Agency) initiated a series of debates and scientific-technical questions about risk and
effectiveness of sibutramine and consequently established new rules for consumption and
prescription of this drug that seek to limit this practice. There is one study (SCOUT) which proves
that the use of sibutramine may cause cardiovascular problems. Based on the Code of Medical
Ethics, the doctor must act with the utmost care and the best of your skills also are not allowed to
promote medical treatment without direct examination of the patient, except in certain
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circumstances described in the current work. Several regulatory agencies do not agree upon the
release of the drug-prohibition. There is also an unethical practice in endocrinology, percentage of
loans with the pharmaceutical industry to doctors who prescribe certain medications. The objective
of this work is to promote a reflection on the medical prescription of sibutramine for patients who
desire and / or need to lose weight.
Keywords: Obesity, ethics, sibutramine, endocrinology.

INTRODUÇÃO
A obesidade é uma doença crônica de origem multifatorial e de alta morbi-mortalidade.
Indivíduos obesos apresentam o dobro de chances de desenvolver diabetes, resistência à insulina,
dislipidemias, hipertensão arterial, osteoartrite e gota. O tratamento da obesidade é complexo e
multidisciplinar. Não existe nenhum tratamento farmacológico em longo prazo que não envolva
mudança de estilo de vida. Embora se possa utilizar medicamentos, dietas de valor calórico muito
baixo e, às vezes, cirurgia nos graus II e III, as mudanças de estilo de vida por meio de aumento do
conhecimento e técnicas cognitivo-comportamentais são ainda fundamentais. A escolha do
tratamento deve basear-se na gravidade do problema e na presença de complicações associadas1.
Devido à difusão de forma alarmante, atualmente, em todas as faixas etárias e populações, tem-se
difundido a utilização do tratamento farmacológico, sendo o fármaco mais usado, a sibutramina.
A sibutramina é um fármaco de efeito anorexígeno que promove uma sensação de saciedade
alimentar, utilizado, nos anos 80, como antidepressivo. Baseado no polêmico estudo SCOUT
(Sibutramine Cardiovascular Outcomes Trial), concluído em 2009, e, na escassez de pesquisas na
área, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) iniciou uma série de debates, e,
questionamentos técnico-científicos, sobre o risco e eficácia da sibutramina. Recentemente,
instituíram-se novas regras para consumo e prescrição da sibutramina que visam limitar a prática de
prescrição abusiva dessa droga moderadora de apetite.
O Brasil foi mencionado, por muitos anos, como um dos maiores consumidores de
inibidores de apetite do mundo com evidências de problemas na prescrição, venda e uso desses
medicamentos2. Em 2011, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o
cancelamento dos registros dos medicamentos anfepramona, femproporex e mazindol e fixou regras
mais rígidas de controle sanitário sobre a venda de sibutramina no país. Essas medidas, aliadas a
outras intervenções não necessariamente regulatórias, podem ter contribuído para o controle e
redução do uso irracional desses produtos2.
A ANVISA e outras agências reguladoras internacionais, Agência Norte-Americana de
Alimentos e Medicamentos e Agência Europeia de Medicamentos (FDA e EMA) juntamente com o
Conselho Federal de Medicina não entram em acordo sobre a liberação-proibição desse fármaco.
Esse é um assunto que promoveu várias discussões nos últimos anos.
As observações também recaem sobre o uso indiscriminado de medicação sob prescrição
médica sem a avaliação de todas as alternativas terapêuticas, desconsiderando as mais seguras, e,
também discriminando uma análise mais detalhada do quadro clínico do paciente sendo importante
ressaltar que até hoje há limitada evidência sobre eficácia e segurança de longo prazo, sendo assim,
os fármacos moderadores de apetite, como a anfrepamona, femproporex, mazindol e sibutramina,
são considerados como medidas coadjuvantes das modificações de estilo de vida3. Além disso,
percebe-se a permanência de uma prática comum na endocrinologia, a qual consiste em repasses
percentuais da indústria farmacêutica para médicos que prescrevem determinados medicamentos.
O texto inicialmente aborda todo o histórico da sibutramina, analisando seu mecanismo de
ação e as complicações que podem ser geradas, procurando também esclarecer os motivos que
levaram a sua banalização; e, em seguida, são apresentados os posicionamentos de diferentes
organizações de saúde acerca do assunto.
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Justificativa
A obesidade é uma desordem metabólica crônica de elevada prevalência na população mundial. A
sibutramina é um fármaco de ação central bastante prescrito no tratamento da obesidade, entretanto,
apresenta alguns efeitos colaterais que exigem um acompanhamento clínico e efetivo do paciente.
Objetivo
Por todos os motivos apresentados, é que o presente trabalho traça como objetivo promover
uma reflexão sobre a conduta médica na prescrição da sibutramina para pacientes que desejam e/ou
necessitam perder peso.
Metodologia
Foram utilizados 20 artigos pesquisados na base de dados LILACS, Bireme e MEDLINE e
Scielo, publicados nos últimos dez anos (2004 a 2014). Os descritores empregados foram:
obesidade, perda de peso, anorexígenos, sibutramina, ética médica.
1.Critérios de inclusão
Artigos relacionados ao conceito de bioética (teoria principialista); obesidade, diagnóstico e
tratamento de obesidade baseado em diretrizes; posicionamentos jurídicos, técnicos sobre o assunto,
através da FDA e EMA, Conselho Federal de Medicina e do Código de Ética Médica, além de
discursos e pesquisas de autores sobre o tema, em especial, a reflexão sobre o assunto.
2.Critérios de exclusão
Artigos que foram escritos antes ou após o limite de tempo estabelecido ou que não tratavam
do tema estudado, trabalhos que não respeitavam o Código de Ética Médica ou que não tinham
embasamento teórico-científico e com conflitos de interesse que prejudicavam a veracidade das
informações expostas.
Principais efeitos adversos e contraindicações
O tratamento da obesidade com sibutramina em longo prazo (24 semanas) causou redução
de peso dose-dependente, sendo mais eficaz nas doses de 15, 20 e 30mg. Os principais efeitos
adversos foram relatados no sistema cardiovascular. Dentre eles estão principalmente arritmias,
hipertensão arterial sistêmica, palpitações, taquicardia e elevação da frequência cardíaca. Como
acometimento gastrointestinal, foram, principalmente, observados náuseas, vômitos, constipação e
sensação de boca seca. Já os efeitos sobre o Sistema Nervoso Central são, principalmente, vertigem,
insônia e cefaleia4.
Ainda em relação aos efeitos colaterais da sibutramina, há um incremento discreto na
pressão arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca, de 1mmHg, 1,7-5mmHg e 2-6bpm,
respectivamente. Convém destacar que estes efeitos são dose-dependentes e, às vezes, a redução da
dose é suficiente para controlar os sintomas5.
As principais contraindicações verificadas na literatura estudada foram: hipertensão arterial
sistêmica severa, pacientes em tratamento com IMAO (inibidores da monoaminooxidase) e
portadores de enfermidades cardiovasculares sintomáticas. A presença do diabetes não é
contraindicação absoluta para o uso da sibutramina, mas esse é um fator que necessita de uma
avaliação médica criteriosa para determinação do risco benefício do uso desse medicamento por
serem pacientes com maiores chances de apresentarem acometimentos cardiovasculares4.
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O uso irracional desses produtos tem se tornado um dos graves problemas de saúde pública,
ocasionando danos consideráveis aos pacientes, como baixos resultados terapêuticos,
empobrecimento do indivíduo (despesas grandes e desnecessárias), surgimento de reações adversas
e erros de medicação e aumento da morbidade e óbito. Outro aspecto é a sobrecarga negativa, em
termos econômicos e assistenciais, os sistemas públicos de saúde de muitos países2.
Sibutramina: do seu aparecimento até a banalização
Recente pesquisa mostra que, nos Estados Unidos, 33,8% dos adultos são obesos; já na
Europa, esse índice chega a ser de 20%. No Brasil, esses números cresceram e estima-se que cerca
de 50% da população está acima do peso e 13% são obesos6.
Não é de hoje, que vem sendo cada vez mais comum a utilização de tratamentos
farmacológicos no combate a obesidade considerada epidemia pela Organização Mundial de Saúde.
Essa doença crônica tende a recorrer após a perda de peso e pessoas obesas devem ter contato em
longo prazo com profissionais de saúde e o apoio destes1 .Dentre os medicamentos mais conhecidos
e aceitos está a sibutramina.
O cloridrato de sibutramina, como é conhecido, comercializado sob os nomes de Reductil,
Meridia® ou Sibutrex® é um medicamento que nasceu nos anos 80, como uma forma de tratamento
em pacientes com depressão. No entanto, não se mostrou eficaz, passando a evidenciar sua ação na
redução de peso corporal7.
Diferentemente dos demais anorexígenos, que atuam suprimindo a sensação de fome, a
sibutramina age produzindo saciedade. Isso porque ela atua sobre os neurotransmissores, inibindo a
recaptação de serotonina, noradrenalina e, em menor medida, da dopamina na sinapse neuronal. O
paciente sente fome normalmente, mas sente-se saciado, satisfeito com menores porções
alimentares. Estudos de 2 anos de uso diário também tem comprovado e apontado mais um efeito
anti-obesidade, o efeito termogênico da droga, que quando associado à prática de atividade física,
aumenta o gasto energético8.
A administração do medicamento é feita por via oral, com dosagem recomendada para
adultos, de 10mg por dia, o correspondente a uma cápsula, pela manhã, com ou sem alimentação.
Contudo, em casos de perda de peso insignificante pelo período de quatro semanas, considera-se
aumentar a dosagem para 15mg/dia. No caso de pacientes idosos, com idade superior a 65 anos, é
contra-indicado, pela falta de estudo qualitativo8.
Entretanto, nos últimos anos, tem-se discutido o uso indiscriminado desse medicamento,
analisando-se, sobretudo, as consequências que pode gerar no organismo. Estudos como o SCOUT,
publicado em 2009, de um ano de duração, tem demonstrado que a utilização de sibutramina pode
gerar problemas cardiovasculares, com sintomas que incluem alterações do estado mental,
instabilidades autonômicas, alterações neuromusculares e outros sintomas como náuseas, vômitos,
diarreia7. E segundo a diretriz de Obesidade, não há evidências do perfil de risco-benefício com o
uso prolongado (acima de 2 anos)1.
Dentre os problemas cardiovasculares a sibutramina apresentou associação com a
hipertensão arterial, sendo que o medicamento foi aprovado em 1998 e desde então é utilizada em
inúmeros experimentos. Dessa maneira, a pressão sistólica e diastólica tem variado tanto para mais
como para menos. Em relação à frequência cardíaca, há relatos de aumentos em torno de 4
batimentos por minuto9.
A sibutramina foi retirada do mercado na Europa, EUA, Canadá, Austrália e outros países,
devido a uma grande escala, estudo de longo prazo, que demonstrou um aumento do risco de ataque
cardíaco e acidente vascular cerebral em obesos pacientes com diabetes tipo 2 e / ou maior risco
cardiovascular. A perda de peso causada pela sibutramina não preveni ou melhora a morbidade
cardiovascular, neste grupo de pacientes. Se não for motivada por fins cosméticos, tratamento da
obesidade tem a intenção de reduzir a morbidade e mortalidade associadas ao excesso de peso, e
não apenas para diminuir o peso corporal. Até o momento, a eficácia de medicamentos anoréxicos e
sibutramina foi avaliada apenas pela perda de peso e / ou outros resultados de eficácia
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intermediários. Acredita-se que as perdas de peso, mesmo modestos alcançados com dieta e
exercícios têm um impacto positivo de saúde. As perdas de peso obtidos com medicamentos
anoréxicos, no entanto, não se traduz necessariamente em atenuação da morbidade associada ao
excesso de peso. Não há estudo clínico mostrando que a perda de peso produzido pela sibutramina
ou quaisquer outros resultados anoréxicas drogas em benefícios para a saúde a longo prazo10.
Desde que teve sua patente liberada, e, seu preço drasticamente reduzido do valor de
R$180,00 para R$35,00, essa droga se disseminou rapidamente, passando a ser utilizada por maior
número de pacientes (nem sempre bem avaliados e com indicação específica para obesidade),
circulando no mercado de forma ilegal. Por esse motivo, a ANVISA passou a incluir a sibutramina
no grupo da banalização, assim como outras drogas psicotrópicas (antidepressivos), derivados da
anfetamina e o popular Viagra®. O Brasil, por exemplo, está no topo dos países que mais
consomem medicamentos para emagrecimento, sendo responsável pelo consumo de cerca de 50%
de toda sibutramina vendida no mundo. Segundo a Junta Internacional de Fiscalização de
Entorpecentes, órgão das Nações Unidas, a grande produção doméstica, as limitadas restrições e a
facilidade na compra de medicamentos têm colaborado para colocar o país no patamar superior do
ranking11.
Outro ponto a ser discutido como possível motivo dessa banalização, refere-se ao fato de
que é cada vez mais recorrente por parte dos médicos o abuso na utilização de tratamentos
farmacológicos, em detrimento da orientação do tratamento clássico, o qual consiste em dieta
hipocalórica, a prática de atividade física regular, e, de maneira geral, mudanças comportamentais11.
No entanto, a utilização desses medicamentos deve ser feita de forma criteriosa, em adolescentes, o
tratamento medicamentoso só deve ser instituído após falha de um programa intensivo para
modificação do estilo de vida12.
Em adolescentes, por exemplo, a adesão ao tratamento é algo difícil principalmente quando
o tratamento envolve medicação. Um estudo mostra uma taxa de abandono de 24% no grupo que
usou sibutramina e de 38% no grupo que usou placebo13.
Os riscos e complicações que podem ser geradas ao paciente, ideias são avaliados nos
artigos 37 e 34, respectivamente, do Código de Ética Médica:14
“É vedado ao médico transcrever tratamento ou procedimento sem exame direto no
paciente; salvo em casos de urgência e impossibilidade comprovada de realizá-lo,
devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente cessado o impedimento” (p. 21).
“Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos
do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo,
nesse caso, fazer a comunicação a sue representante legal” (p.20).

Além disso a automedicação passou a ser um problema constante nessa classe de
medicamentos, tornando-se muito comum o uso indiscriminado. Não raras vezes, os pacientes
faziam tratamento com essas drogas por sugestão ou indicação de parentes e amigos,
desconsiderando a análise médica criteriosa que deve ser implementada para que se inicie um
tratamento com drogas como a sibutramina15 (revista tribuna ética).
Sabe-se que a propaganda medicamentosa, a indústria farmacêutica e os interesses médicos
são fatores que podem influenciar a prescrição de medicamentos. O uso de medicamentos é
crescente e sustentado pela cultura do consumo. A tomada de decisão para a prescrição de
determinada droga nem sempre é movida por interesses de cuidado ao usuário, aí a importância de
fundamentar a prática em uma ética aplicada, com o objetivo de melhor atender e responder às
necessidades do paciente. O prescritor também é influenciado por características que lhe são
próprias ou por fatores externos, já mencionados anteriormente (local de atendimento, propaganda,
interesses econômicos, entre outros. Além disso, o paciente também contribui, através de suas
expectativas e demandas, características físicas e situação econômica. Algumas vezes, a medicação
é receitada, não pela condição clínica do paciente e sim em virtude de questões sociais e individuais
do paciente, o que de certa forma preservaria o princípio da não maleficência, prevenindo o
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agravamento de outros danos à saúde. Isso é relevante, porque está dentro da bioética principialista
(princípios da beneficência, não maleficência, justiça e autonomia), isto é, ética biomédica,
relacionada ao exercício profissional com os seres humanos16.
Vários são os fatores que podem contribuir para o uso irracional de medicamentos, como:
carência de conhecimento médico, especialmente para aqueles insuficientemente qualificados;
hábitos de prescrição não baseados em evidências científicas; fatores sociais e culturais que
contribuem para a indução da demanda por medicamentos; fatores econômicos, pois torna-se
motivo de lucro para diferentes atores da cadeia de utilização do medicamento; e fatores
informativos, incluindo a pouca disponibilidade de informações imparciais destinadas aos
prescritores que possam contrapor a informação excessiva e, muitas vezes, tendenciosa dos
laboratórios farmacêuticos2.
Questões éticas relevantes permeiam as relações entre a indústria farmacêutica e os médicos
na prática clínica pela simples razão de que as prescrições podem ser influenciadas por fatores não
relacionados à evidência científica. Os conflitos de interesse ameaçam a atividade investigativa e
suscitam a desconfiança do público nos resultados produzidos. A ser considerada a atitude
metodológica principialista da bioética, a interferência de interesses da indústria de medicamentos
nas decisões clínicas do médico o faria desrespeitar o princípio da beneficência, pois o melhor não
estaria sendo feito. Mais ainda, caso a prescrição submeta o paciente a riscos de efeitos adversos
graves, que poderiam ser evitados por outra prescrição mais adequada e efetiva, ou mesmo quando
o medicamento prescrito implica maior risco de fracasso terapêutico, então é igualmente ferido o
princípio da não maleficência17.
Um fato que ainda chama atenção refere-se a uma prática comum entre os médicos
endocrinologistas, que passam a receber quantidades exorbitantes de dinheiro de indústrias
farmacêuticas ao prescreverem de forma indiscriminada medicamentos de combate à obesidade,
como a sibutramina. Conduta essa que fere profundamente os princípios da ética, expressa no artigo
68, do Código de Ética Médica, que diz ser vedado ao médico:14
“Exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, indústria farmacêutica,
óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, T.S.M.manipulação, promoção ou
comercialização de produtos de prescrição médica, qualquer que seja sua natureza”
(p.25).

Posicionamentos diversos e conflitantes sobre o assunto
Desde que o estudo SCOUT foi publicado, diferentes e conflitantes posicionamentos têm
sido defendidos, como os da ANVISA e outras agências reguladoras internacionais (EMA e FDA),
do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia7.
A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) passou a proibir, no ano de 2010, a venda do
medicamento, utilizando como justificativa o fato de aumentar consideravelmente o risco de enfarte
e derrame. Segundo a agência, em comunicado especial aos médicos, “os riscos que este
medicamento provoca são bem maiores do que seus benefícios”.
Já a Agência de Medicamentos e Alimentos Norte-Americana (FDA) entende que os
pacientes com problemas cardiovasculares é que estão mais sujeitos aos riscos envolvidos ao uso da
droga, motivo pelo qual passou a solicitar do laboratório Abbot, fabricante do medicamento, um
esclarecimento e uma restrição para esses pacientes . Contudo, no mês de dezembro, do ano de
2010, a sibutramina teve sua venda proibida.
Indo em outra direção a essas decisões, a ANVISA decidiu pela manutenção da sibutramina
como medicamento para o tratamento da obesidade. Entretanto, estabeleceu uma série de restrições.
Uma delas é a descontinuidade do uso da sibutramina em pacientes que não tiverem resultados após
quatro semanas de uso do produto. Outra diz respeito de ser vetado o uso em pacientes diabéticos e
em pessoas obesas com IMC abaixo de 35. A ANVISA também passou a sibutramina da classe C1
(controle especial comum) para a classe B2 (psicotrópico anorexígeno), mudando a tarja de
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vermelha para preta (remédios controlados), isso ocorreu em 2010 quando entrou em vigor a RDC
Nº 25 de 30 de junho, para a qual nem todos os médicos estavam aptos em prescrevê-las. Além
disso, passou a exigir do médico e do paciente a assinatura de um termo de responsabilidade e, a
comunicação à ANVISA de qualquer efeito colateral18.
Contra todas essas medidas tomadas pela ANVISA, está o Conselho Federal de Medicina,
acreditando que essas restrições interferem na autonomia médica em escolher o melhor tratamento
para a obesidade. Concordando com esse pensamento, está a Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia, segundo relatado pelo seu ex-presidente Ricardo Meirelles: “Nossos
remédios têm eficácia variável. Como os medicamentos em geral, podem causar efeitos adversos e
não são indicados para todos. Mas são os que temos e precisamos deles”. Também consideram a
relação risco/benefício favorável ao uso do medicamento e afirmam que sua manutenção é
necessária por tratar-se do “único medicamento anti-obesidade de ação central aprovado no país
para uso em longo prazo”. Criticam, ainda, a inclusão na classe dos medicamentos B2, pois a
sibutramina, ao contrário de outros fármacos inclusos nessa faixa, não tem relação comprovada de
dependência19.
Já em 2011, entra em vigor a RDC Nº 52 de 06 de outubro, fazendo com que esse fármaco
realmente seja dispensado para fins terapêuticos, visando às necessidades dos pacientes, seguindo as
normas impostas no termo de responsabilidade do prescritor que deve estar anexa a notificação20.
Nota-se que a partir RDC Nº 25/2010 e posteriormente RDC Nº 52/2011, as vendas do
fármaco Sibutramina tiveram uma queda considerável, chegando a 61,11% no ano de 2010. Essa
queda mostra que as novas resoluções tiveram seus propósitos alcançados. O controle na venda
desse medicamento se tornou mais rígido, a partir de 2010, ano onde a dispensação deste fármaco
começou a ser dado através de notificação de receituário B2, pois muitos são os profissionais
médicos que não possuem liberação para prescrever medicamentos dessa classe18.
A partir dos resultados obtidos em alguns estudos, recomendam-se algumas sugestões, não
se limitando a elas, que poderão contribuir na redução de fatores que favorecem ao uso irracional de
medicamentos, a saber: acompanhamento, de forma proativa, do uso de inibidores de apetite pela
vigilância pós-comercialização do país; fortalecimento da educação permanente sobre boas práticas
de prescrição baseadas em evidências farmacoterapêuticas junto aos alunos e profissionais de
medicina; produção de informações de apoio à prescrição e utilização dos medicamentos; e,
estímulos a políticas sociais que contribuam com o desenvolvimento, o fortalecimento e a
sustentabilidade de alternativas práticas e macroeconômicas ao uso de inibidores de apetite na
redução/controle da obesidade no país, como a promoção de políticas de redução de preços de frutas
e hortaliças2.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intenção do presente artigo foi a de promover uma discussão a respeito de um tema
bastante polêmico, o qual divide inúmeras opiniões, em razão da pequena quantidade de estudos e
resultados mais qualitativos. Além disso, o texto procura alertar a classe médica quanto à prescrição
indiscriminada de medicamentos para emagrecer, desconsiderando uma análise mais detalhada do
quadro clínico do paciente, conduta essa que fere os princípios da ética médica e impede o exercício
da medicina de forma mais humana.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO PREMATURO: REVISÃO
INTEGRATIVA DA LITERATURA
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RESUMO: Este estudo foi realizado com o objetivo de caracterizar a produção científica acerca da
assistência de enfermagem ao recém-nascido prematuro, em periódicos online no âmbito da saúde,
no período de 2010 a 2013. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada a partir do
site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados Literatura Latino Americana e do
Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), na Base de Dados de Enfermagem
(BDENF) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Os descritores utilizados foram:
“Assistência de enfermagem AND recém-nascido prematuro”, interligados pelo operador boleano
“AND”. A amostra foi composta por 10 artigos. Através da leitura minuciosa e análise dos dados
emergiram duas categorias: Compreendendo o significado da assistência de enfermagem ao recémnascido prematuro e Desvelando os procedimentos e cuidados para o bebê pré-termo. Mediante dos
achados, dos diversos estudos faz-se necessário o surgimento de novos saberes científicos acerca
da referida temática, que apresentem subsídios vinculados a estratégias e assistência da enfermagem
ao recém-nascido prematuro.
Descritores: Assistência de enfermagem, recém-nascido prematuro.

INTRODUÇÃO
No Brasil a mortalidade infantil tem se destacado como uma questão de saúde pública, uma
vez que os índices encontram-se em crescentes elevações. Para que ocorra uma diminuição se faz
necessário um cuidado especializado ao recém-nascido, o que consequentemente irá estabelecer
uma equidade em saúde e a promoção da qualidade de vida. Nesta perspectiva criou-se em 2004 o
pacto pela redução da mortalidade materna e neonatal, com o objetivo de propiciar uma melhor
qualidade de vida a esse binômio juntamente com articulações sociais (BRASIL, 2011).
Estima-se que a incidência de mortalidade de neonatos pré-termos seja de 350.000 em
decorrência de sepse e meningites, e metade desses são ocorridos nas primeiras semanas de vida,
uma explicação para isso é que epiderme não está funcionando devidamente, aumentando a
venerabilidade desses neonatos (ADRIANO; FREIRE; PINTO, 2009).
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As Unidades de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) tem como principal objetivo trazer
tecnologias que aumente o índice de sobrevivência de muitos neonatos prematuros (FONTENELE
et al., 2012). O recém-nascido prematuro é um ser que necessita de um olhar diferenciado por
entender-se que este possui características específicas, como exemplo a diminuição da sensibilidade
tátil, proteção física e modulações do fluxo de água e uma defesa contra bactérias na pele,
necessitando de um manejo especifico por parte do profissional, usando técnicas e habilidades para
um tratamento satisfatório (SANTOS et al., 2013).
A pele do recém-nascido prematuro é de total importância para que ocorra uma minimização
de risco de infecções, a Unidade de Tratamento Intensivo Neonato dispõe de tecnologias para
garantir a sobrevivência desses indivíduos.
Nesta perspectiva podemos afirmar que os enfermeiros envolvidos nesse processo devem ter
conhecimentos específicos em tal área, para atuar de forma consciente nessa assistência, tendo um
manejo especial com este neonato prematuro (ARAÚJO et al., 2012).
Vale ressaltar que o cuidado de Enfermagem em neonatologia tem uma atenção voltada em
particularidade à pele do recém-nascido (RN) ultimamente vem se tornando uma prioridade nas
unidades de internação neonatal, sendo foco principal nas atividades que são exercidas pelo
enfermeiro, sabendo que a pele é a principal fonte de proteção dos órgãos internos contra qualquer
agente externo. Manter esta conduta da pele se faz necessário para o melhor desempenho de suas
funções, e algumas agressões voltadas a ela prejudicam esta membrana. Alguma forma competente
de raciocinar criticamente para construção de ferramentas principais nesse contexto, de preferência
para tomada de decisões, competência intrínseca do profissional na área de trabalho (FONTENELE
et al., 2012).
Dentro da UTIN, a equipe de enfermagem deve lidar com vários desafios de caráter
emocional, quando presta assistência a família e bebê prematuro extremo, convivendo com o
sofrimento, dos mesmos, a insegurança, medo da morte, exigindo controle psicológico dos
profissionais para exercer suas habilidades técnicas, conhecimentos atualizados, agilidade e
sensibilidade para promover assistência de qualidade e humanizada (KLOCK; ERDMANN, 2012).
Diante o exposto a área de neonatologia é um novo âmbito e que consiste em melhor
desenvolvimento na saúde, tanto pelo seu cumprimento de ações assistenciais ou por outras
descobertas, visando como foco maior os cuidados prestados ao recém- nascido (RN). Sabe-se que
toda e qualquer Unidades de Terapia Intensiva (UTI), não existe uma rotina de certeza, estável. Pois
essa rotina é bastante imprevisível, podendo desestabilizar um pouco os profissionais. Ao mesmo
tempo requer dos mesmos uma atuação firme e de compromisso com qualificações em sua
capacidade, de modo que aja uma conciliação tanto com as competências, agilidades e defesas
técnicas buscando sensibilizar as necessidades do paciente RN assistido (KLOCK; ERDMANN,
2012).
Desse modo, entende-se a relevância da temática uma vez que ainda são incipientes estudos
que abordam tal problemática. Diante de tais ponderações, ao analisar tal assunto, no campo da
investigação científica, este estudo poderá contribuir para uma atenção e cuidado para o recémnascido prematuro.
Frente ao exposto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a produção científica
acerca da assistência de enfermagem ao recém-nascido prematuro, em periódicos online, no período
de 2010 á 2013.
METODOLOGIA
Este estudo trata-se de uma revisão integrativa, a qual tem a finalidade de reunir e sintetizar
resultado de pesquisa sobre um delimitado tema, de maneira sistemática e ordenada, sendo um
instrumento para o aprofundamento do conhecimento a respeito do tema investigado, permitindo a
síntese de múltiplos estudos publicados e conclusões gerais a respeito de uma particular área de
estudo (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Para operacionalizar essa revisão, foram utilizadas as seguintes etapas sugeridas pelos
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autores a pouco mencionados: estabelecimento do objetivo da revisão integrativa, estabelecimento
dos critérios para a seleção da amostra, definição das informações a serem extraídas dos artigos
selecionados, análise dos resultados, apresentação e discussão os resultados (MENDES;
SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Na perspectiva de realizar as etapas da pesquisa explicitadas anteriormente e considerandose que um estudo na modalidade de revisão integrativa da literatura norteia-se por uma indagação
ou hipótese, o presente estudo foi orientado pela seguinte questão: Qual a caracterização da
produção científica acerca da Fitoterapia na atenção básica, em periódicos online, no período de
2010 a 2013?
Assim, partindo da questão de pesquisa, procedeu-se ao levantamento do corpus literário a
ser analisado, mediante os descritores em Ciências da Saúde (DeCS), em português, inglês: por
meio do operador booleano AND foram combinados os descritores “Assistência de enfermagem
AND recém-nascido prematuro.”.
A literatura compreendeu artigos científicos indexados nas bases de dados Literatura Latino
Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de
Enfermagem (BDENF) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), mediante busca na
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), do Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (BIREME).
Cumpre assinalar que foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados
no período de 2010 a 2013, no idioma português, que contemplasse em seus títulos e/ou resumo
aspectos relativos à temática proposta, assim como disponibilizados na integra, gratuitamente
online.
Posteriormente, foi selecionada criteriosamente, toda a bibliografia relacionada ao objetivo
proposto. Após a leitura minuciosa, foram catalogados 10 estudos que cumpriram os critérios de
inclusão. A coleta foi realizada durante o mês de agosto de 2014. Utilizou-se para melhor
apresentação e organização um instrumento contendo as variáveis: título, base de dados, ano,
periódico. Na sequencia foi elaborado a categorização das ideias, apresentação dos resultados e
discussão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo foi composto por 10 publicações que discutiam a temática sobre, assistência de
enfermagem ao recém-nascido prematuro conforme caracterização disposta no quadro 1, a seguir.
Quadro 1 – Distribuição dos artigos, segundo o título das publicações, base de dados, ano de
publicação, periódico e modalidade de estudo.
TITULO

BASE DE
DADOS

ANO DE
PUBLICAÇÃO/
PERIODICO

MODALIDADE

O cuidado pelo enfermeiro ao recémnascido prematuro frente à punção
venosa (PACHECO et al., 2012).

SCIELO

2012
Rev. enferm.
UERJ,

Original

Identificação e tratamento da dor no
recém-nascido prematuro na Unidade de
Terapia
Intensiva
(SANTOS;
SANTANA, 2012).

SCIELO

2012
Rev Bras Enferm

Original
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Fatores sociais que influenciam a
amamentação
de
recém-nascidos
prematuros: estudo descritivo (SILVA
et al., 2012).

LILACS

2012
Online Brazilian
Journal of Nursing

Original

Educação em saúde e a família do bebê
prematuro: uma revisão integrativa
(CHIODI et al., 2012).

LILACS

2012
Acta Paul Enferm

Revisão

Cuidando do recém-nascido em UTIN:
convivendo com a fragilidade do
viver/sobreviver à luz da complexidade
(KLOCK; ERDMANN, 2012)

SCIELO

2012
Rev Esc Enferm USP

Original

2012
Esc. Anna Nery

Original

Cuidados com a pele do recém- nascido:
análise de conceito (FONTENELE;
PAGLIUCA; CARDOSO, 2012).

BNDENF

Critérios para a fixação de acessos
venosos periféricos em recém-nascidos
prematuros (SANTOS et al., 2013).

BNDENF

Acolhimento na unidade neonatal:
percepção da equipe de enfermagem
(COSTA; KLOCK; LOCKS, 2012).

LILACS

2012
Rev. enferm.
UERJ

Original

A manipulação de prematuros em uma
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
(PERREIRA et al., 2013).

LILACS

2013
Rev Esc Enferm USP

Original

2013
Revista de Pesquisa:
Cuidado é fundamental
on line

Original

A enfermagem e os (des) cuidados com BNDENF
a pele do prematuro (ARAUJO et al.,
2013).

2013
Revista de Pesquisa:
Cuidado é fundamental
on line

Original

De acordo com a análise dos artigos, ilustrados no Quadro 1, quatro (40%) estudos
estiveram presentes na base de dados LILACS, três (30%) estudos foram seletos por meio da base
de dados BDENF e SCIELO.
No tocante ao ano das publicações, observou-se que o ano de 2012 foi o período com o
maior número de publicações sobre a temática investigada, com sete (70%) publicações, seguido do
ano de 2013, com três (30%) Já os anos de 2010, 2011, não apresentaram nenhuma publicação
referente à temática investigada.
Quanto aos periódicos, destacaram-se importantes revistas brasileiras, como a Revista de
Enfermagem da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, porém a que se destacou com o maior
número de publicações sobre a temática foi a Revista Escola de Enfermagem USP e Revista de
Pesquisa: Cuidado é fundamental online, com duas publicações (20%). No que concerne às
modalidades dos estudos, ressalta-se que, dos 10 artigos selecionados, nove (90%) são originais, e
um (10%) de revisão.
Através desses resultados, foi possível categorizar, agrupar e interpretar os dados. A partir
desses procedimentos emergiram dois temas: Tema I: Compreendendo o significado da assistência
de enfermagem ao recém-nascido prematuro (Quadro 2); Tema II: Desvelando os procedimentos e
cuidados para o bebê pré-termo (Quadro 3).
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Tema I: Compreendendo o significado da assistência de enfermagem ao recém-nascido
prematuro
Quadro 2 – Distribuição dos artigos do tema I, segundo o título e objetivo das publicações
selecionadas para o estudo.
TITULO DO ARTIGO

OBJETIVO

A enfermagem e os (des) cuidados com a pele do
prematuro.

Refletir sobre a assistência de enfermagem nos cuidados
com a pele do prematuro, a partir da análise da literatura
científica nacional e internacional acerca dessa temática e
discutir os benefícios e os malefícios desse cuidado.

Acolhimento na unidade neonatal: percepção da
equipe de enfermagem.

Conhecer como ocorre o acolhimento aos pais na
percepção da equipe de enfermagem neonatal,
buscando elaborar estratégias para a relação profissionais/
Familiares

Cuidados com a pele do recém-nascido: análise de
conceito.

Analisar o conceito de cuidado com a pele do recémnascido.

Cuidando do recém-nascido em UTIN: Convivendo
com a fragilidade do viver/sobreviver à luz da
complexidade.

Compreender o significado do ser e do fazer o cuidado para
os enfermeiros em uma Unidade de Tratamento Intensivo
Neonatal (UTIN) de um Hospital geral do sul do Brasil,
construindo um modelo teórico explicativo.

Identificação e tratamento da dor no recém-nascido Analisar os parâmetros utilizados pela equipe de
Prematuro na Unidade de Terapia Intensiva.
enfermagem de um hospital publico da Bahia para a
avaliação da dor no recém-nascido prematuro e descrever as
intervenções utilizadas para aliviar a dor.

Conforme os estudos contemplados no tema I, evidenciados no quadro acima, constata-se a
compreensão do significado da assistência de enfermagem ao recém- nascido prematuro, como
aspecto de extrema relevância para o processo de cuidar holístico e integral.
Araujo et al. (2012) salienta que o enfermeiro tem um papel importantíssimo na assistência
ao neonato, afirmando que para uma assistência satisfatória é exigido do profissional um
conhecimento científico acerca da anatomia e fisiologia da pele, uma vez que esse irá trabalhar e
deverá ter em mente a importância da mesma para este bebê, pois este tem sua epiderme ainda
imatura, tornando-se uma porta de entrada para infecções.
O enfermeiro é peça fundamental para que haja um acolhimento qualificado com a família
e o recém-nascido. A partir de uma recepção que envolva e acolha a família do neonato, ocorrerá
uma maior comunicação entre o profissional e esta família, em uma ótica para que esta participe de
forma ativa no processo do cuidar deste bebê. Há a necessidade de um olhar mais importante para a
questão do acolhimento por parte dos profissionais, com capacitações para que estes se sensibilizem
e se tornem cada vez mais acolhedores (COSTA; KLOCK; LOCKS, 2012).
Os cuidados com a pele do recém-nascido são de extrema relevância, e a enfermagem
precisa se embasar cientificamente, aliando práticas e pesquisas para uma melhor assistência a este
neonato, para que falsos conceitos no que tange o cuidar com a pele não sejam perpetuados e
enfermagem preste assistência com dados científicos (FONTENELE; PAGLIUCA; CARDOSO,
2012).
A percepção do cuidar em neonatologia é vasta e subjetiva, estando em constante
mudança haja vista que nesse setor utiliza-se tecnologias sempre renováveis, e o enfermeiro
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precisa aliar a tecnologia com seus saberes de forma humanizada, para que essa assistência seja
efetiva e satisfatória, com todo manejo necessário com este ser único e singular (KLOCK;
ERDMANN, 2012).
Solucionar processos de dor nos neonatos é possível por parte dos enfermeiros. Uma
pesquisa constatou que a identificação da dor neste indivíduo é feita de forma falha e não
sistematizada, não existe escalas ou mesmo um método para se identificar de forma organizada o
processo doloroso, mas no que concerne ao manejo do neonato com dor observou-se que estes estão
aptos à assistência para minimização da dor e utilizam métodos de acordo com o que a literatura
preconiza (SANTOSI; RIBEIROII; SANTANA, 2012).
Tema II: Desvelando os procedimentos e cuidados para o bebê pré-termo
Quadro 2 – Distribuição dos artigos do tema II, segundo o título e objetivo das publicações
selecionadas para o estudo.
TITULO DO ARTIGO

OBJETIVO

Fatores sociais que influenciam a amamentação de
recém-nascidos prematuros: estudo descritivo.

Descrever as dimensões sociais que potencializam e/ou
interferem com a amamentação.

O cuidado pelo enfermeiro ao recém- nascido
prematuro frente à punção venosa.

Descrever de que forma o enfermeiro realiza os cuidados
para minimizar a dor antes, durante e após a punção
venosa em recém-nascidos prematuros.

Educação em saúde e a família do bebê prematuro:
uma revisão integrativa.

Identificar as necessidades de educação em saúde da
família do recém-nascido pré-termo.

Critérios para a fixação de acessos venosos
periféricos em recém-nascidos prematuros.

Analisar os critérios para a fixação de acessos venosos
periféricos em recém- nascidos prematuros, utilizados
pela equipe de enfermagem, da Unidade Semi- intensiva
Neonatal de um hospital público do interior da Bahia.

A manipulação de prematuros em uma Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal.

Descrever a manipulação a que são submetidos os
prematuros durante as 24 horas em uma unidade de
terapia intensiva neonatal (UTIN).

Silva et al. (2012) apontam que para saber os fatores que facilitam e dificultam a adesão ao
aleitamento materno, constatou-se que a utilização de drenos e sondas no neonato dificulta e
compromete o ato de alimentar, uma vez que este irá permanecer por um tempo considerável na
UTI, a enfermagem deve se reinventar nas formas do manejo com este binômio, mãe–filho para
uma assistência satisfatória e humanizada.
Pesquisa de Pacheco et al. (2012) demonstrou que o enfermeiro torna o momento de
realizações de técnicas, como realização de punção, de forma menos dolorosa possível, de forma
humanizada, reconhecendo e vislumbrando este neonato como um ser frágil que precisa de
proteção.
Em detrimento da melhora da sobrevida de bebês prematuros, e em decorrência do
redirecionamento no modelo de saúde, se faz necessário uma educação continuada com a família
haja vista que a educação em saúde é um forte aliado nessa construção do saber. Os profissionais
precisam estar mais envolvidos nesse processo de troca de saber, para que a família seja ativa e
interaja no cuidar deste bebê (CHIODI et al.; 2012).
Os profissionais envolvidos no cuidar a neonatos utilizam técnicas de coberturas de acesso
vascular periférico levando em consideração não as particularidades e necessidade, mas sua
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experiência clínica, o que pode ocasionar, a longo prazo, problemas da integridade da pele em
decorrência de técnicas erradas (SANTOS et al., 2013).
Nesta perspectiva autores evidenciaram em seu estudo que durante o processo de
internação de bebês prematuros correm uma sobrecarga de procedimentos realizados pelos
profissionais, afirmando que é importante um estudo mais aprofundado dos efeitos que essa
manipulação provoca no organismo do prematuro (PEREIRA et al., 2013).
CONSIDERAÇÕES FINAS
Por meio do presente estudo foi possível concluir que assistência de enfermagem ao recémnascido prematuro tem sido incentivada pelo Ministério da Saúde com o objetivo de propiciar uma
melhor qualidade de vida a esse binômio. Essa assistência vem cada vez mais se aprimorado e
sendo discutida, com o proposito de subsidiar uma assistência humanizada a este indivíduo.
Partindo da análise deste estudo foi possível evidenciar a compreensão do significado da
assistência de enfermagem ao recém-nascido prematuro. É importante enfatizar que este estudo é
relevante para nortear uma correta assistência humanizada.
Observou-se também a importância de alguns os procedimentos e cuidados para o bebê
pré-termo, corroborando para um cuidado cada vez mais integral.
Diante do exposto faz-se necessário a realização de novas pesquisas acerca desta temática a
fim de proporcionar subsídios científicos aos profissionais de saúde com intuito de aprimorar seus
conhecimentos produzindo esses resultados na melhoria da assistência a tal população.
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RESUMO: Este estudo foi realizado com o objetivo de caracterizar a produção científica acerca da
assistência de enfermagem no aleitamento materno, em periódicos online no âmbito da saúde, no
período de 2009 a 2013. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada a partir do site
da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), e na Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Os
descritores utilizados foram: “Aleitamento materno e enfermagem”, interligados pelo operador
boleano “AND”. A amostra foi composta por 11 artigos. Através da leitura minuciosa e análise dos
dados emergiram duas categorias: A enfermagem nas estratégias de educação em saúde para a
promoção do aleitamento materno; Análise da assistência de enfermagem sobre as orientações no
enfoque do aleitamento materno. Mediante dos achados, dos diversos estudos faz-se necessário o
surgimento de novos saberes científicos acerca da referida temática, que apresentem subsídios
vinculados à estratégias e assistência da enfermagem no aleitamento materno.
Descritores: Aleitamento materno. Enfermagem.
INTRODUÇÃO
O aleitamento materno é uma estratégia natural de suma importância para a interação e
criação de vinculo entre a mãe e o filho, com afeto, proteção, nutrição, baixa da morbimotalidade
infantil, baixo custo econômico, produzindo assim um impacto positivo na promoção da saúde
integral entre a mão e o filho (JOVENTINO et al., 2011).
Este contato após o nascimento deve ser vivenciado entre toda a mãe-filho saudáveis sem
restrições de tempo, se estendendo até o momento em que a mãe-filho desejar. O contato pele-apele desenvolve uma interação entre a mãe e o bebe, aonde o bebê será aquecido pelo calor da mãe,
esta sintonia auxilia nos batimentos cardíacos e respiratório da criança, reduzindo assim todo e
qualquer irritabilidade e choro da criança (WHO, 2006).
Para a mãe este processo culmina também na redução de peso mais rápido, ajuda o útero a
recuperar seu tamanho normal, diminuindo o risco de hemorragia e de anemia após o parto, reduz
risco de diabetes, câncer de mama e pode ser um método natural para evitar uma nova gravidez se a
amamentação for exclusiva (BRASIL, 2008).
No Brasil, as taxas de aleitamento materno ainda são consideradas baixas devido aos
elevados índices de desmame precoce, mesmo sendo conhecidos seus inúmeros benefícios para o
binômio mãe e filho. Observa-se que mesmo com a evolução desta prática, sua aceitação e
estabilização está inferior à estipulada pela Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde
(BRASIL, 2009).
Desde 1981 quando se implantou a Política Nacional de Aleitamento Materno, tal processo
tem sido muito valorizado e também muito abordado em campanhas governamentais. O Ministério
da Saúde preconizou que este deve ser exclusivo até os seis meses de idade, porém tal fato ainda
não foi consolidado na sociedade brasileira. Tem-se observado um certo aumento no índice de
crianças que receberam o aleitamento exclusivo até os seis mesmo, mas a meta estabelecida pela
SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 249

Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde ainda não foi alcançada (BRASIL,
2009).
Os profissionais de saúde que são responsáveis por esse contato íntimo e precoce, e deve-se
ter estratégias para que este contato aconteça proporcionando ambiente confortável, ensinando a
mãe como se amamenta e tirando todas as duvidas que existirem (WHO, 2006)
Vale ressaltar que o enfermeiro emerge como um profissional de extrema relevância para
sensibilizar os pais desde o pré-natal no que tange à aceitação da importância do aleitamento
materno. A decisão de amamentar que os pais terão, vem da troca de informações e conhecimentos
que serão prestados pelo enfermeiro (KRONBORG et al., 2007).
O enfermeiro é o profissional que deve ser capaz de identificar e oportunizar momentos
educativos, facilitando a amamentação, o diagnóstico e o tratamento adequados, considerando ser
ele capacitado em aleitamento materno, e que poderá atuar junto à população, não somente
prestando assistência, mas também na promoção e educação continuada, de forma efetiva
(AMORIM; ANDRADE, 2009).
A enfermagem tem sido muito importante no processo de informar sobre a importância do
aleitamento materno para a saúde da criança, passando assim orientações e promoção adequada
(CHAVES et al, 2011).
É importante que o enfermeiro esteja sempre atualizando seus conhecimentos para as
praticas do aleitamento materno, pois o casal deve ser atualizado constantemente sobre essa pratica
(ARANTES, MONTRONE, MILIONE, 2008).
Desse modo, entendo a problemática da temática em tela, a assistência de enfermagem deve
ser prestada de forma integral no processo de aleitamento materno. Diante de tais ponderações é
relevante que os profissionais da área de saúde, e principalmente os enfermeiros, que prestam
assistência no aleitamento materno, se atualizem cada vez mais e busquem sempre o holismo e a
integralidade do cuidar.
Diante do exposto, a presente pesquisa teve como objetivo caracterizar a produção científica
acerca da assistência de enfermagem no aleitamento materno, em periódicos online, no período de
2009 a 2013.
METODOLOGIA
Este estudo trata-se de revisão integrativa, a qual tem a finalidade de reunir e sintetizar
resultado de pesquisa sobre um delimitado tema, de maneira sistemática e ordenada, sendo um
instrumento para o aprofundamento do conhecimento a respeito do tema investigado, permitindo a
síntese de múltiplos estudos publicados e conclusões gerais a respeito de uma particular área de
estudo (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Para operacionalizar essa revisão, foram utilizadas as seguintes etapas sugeridas pelos
autores a pouco mencionados: estabelecimento do objetivo da revisão integrativa, estabelecimento
dos critérios para a seleção da amostra, definição das informações a serem extraídas dos artigos
selecionados, análise dos resultados, apresentação e discussão os resultados (MENDES;
SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Na perspectiva de realizar as etapas da pesquisa explicitadas anteriormente e considerando-se que
um estudo na modalidade de revisão integrativa da literatura norteia-se por uma indagação ou
hipótese, este estudo foi orientado pela seguinte questão: Como os estudos científicos vêm
abordando a assistência de enfermagem no aleitamento materno?
Nesse contexto, partindo da questão de pesquisa, procedeu-se ao levantamento do corpus
literário a ser analisado, mediante os descritores em Ciências da Saúde (DeCS), em português, e
inglês através do operador booleano AND foram combinados os descritores “Aleitamento materno
AND enfermagem”.
A literatura compreendeu artigos científicos indexados nas bases de dados Literatura Latino
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Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e na Base de Dados
Brasileira de Enfermagem (BDEnf), mediante busca na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), do
Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME).
Cumpre assinalar que foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados
no período de 2009 a 2013, nos idiomas português, que contemplassem em seus títulos e/ou
resumos aspectos relativos à temática proposta, assim como disponibilizados na íntegra,
gratuitamente online.
Posteriormente, foi selecionada, criteriosamente, toda a bibliografia relacionada ao objetivo
proposto. Após a leitura minuciosa, foram catalogados 11 estudos que cumpriram os critérios de
inclusão. A coleta foi realizada durante o mês de agosto de 2014. Utilizou-se para melhor
apresentação e organização um instrumento contendo as variáveis: título, base de dados, ano,
periódico. Na sequência, foi elaborada a categorização das ideias, apresentação dos resultados e
discussão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo foi composto por 11 publicações que discutiam a temática sobre o aleitamento
materno conforme caracterização disposta no quadro 1 a seguir.

ANO DE
MODALIDADE/
PUBLICAÇÃO
IDIOMA

TÍTULO

REVISTA

Representações sociais de mulheres que amamentam
e o uso de chupeta

2009

Original

Revista Brasileira de
Enfermagem

Intercorrências mamárias relacionadas à lactação:
estudoenvolvendo puérperas de uma maternidade
públicade João Pessoa, PB

2009

Original

O Mundo da Saúde

Práticas de amamentação de puérperas na consulta de
enfermagem neonatal em unidade básica de saúde

2009

Original

Revista Mineira de
Enfermagem

Contato precoce pele a pele entre mãe e filho:
significado para mães e contribuições para a
enfermagem

2010

Original

Revista Brasileira de
Enfermagem

Amamentação para mães primíparas: perspectivas e
Intencionalidades do enfermeiro ao orientar

2010

Original

Cogitare
Enfermagem

Amamentação: a prática do enfermeiro na
perspectiva da Classificação Internacional de Práticas
de Enfermagem em Saúde Coletiva

2011

Original

Revista de Escola
de Enfermagem da
USP

Tecnologias de enfermagem para promoção do
aleitamento materno: revisão integrativa da literatura

2011

Revisão

Revista Gaúcha de
Enfermagem

Aleitamento materno: conhecimento e prática

2012

Original

Revista de Escola de
Enfermagem da USP

Diagnósticos de enfermagem relacionados a
amamentação em unidade de alojamento conjunto

2013

Original

Revista Brasileira de
Enfermagem

2013

Original

Saúde em Debate

2013

Original

Texto Contexto
Enfermagem

Influência da assistência de enfermagem na prática
da amamentação no puerpério imediato
Influência de estratégia de educação em saúde
mediada Por álbum seriado sobre a autoeficácia
materna para Amamentar
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No tocante ao ano das publicações, observou-se que o ano de 2009 e 2013 foram os
períodos com o maior número de publicações sobre a temática investigada, com 3 (27%)
publicações cada, seguidos pelo ano de 2010, com duas (18%) produções, do ano de 2011, com
duas (18%) artigos publicados, e 2012 com apenas uma (10%).
Quanto aos periódicos, destacaram-se importantes revistas como a Revista Brasileira de
Enfermagem com três (28%) publicações, a Revista de Escola de Enfermagem da USP com duas
(18%) publicações, Revista Mineira de Enfermagem com uma (9%) publicação, Cogitare
Enfermagem com uma (9%) publicação, O Mundo da Saúde com uma (9%) publicação, Revista
Gaúcha de Enfermagem com uma (9%) publicação, Saúde em Debate com uma (9%) publicação e
Texto & Contexto com uma (9%) publicação.
No que concerne às modalidades dos estudos, ressalta-se que, dos 11 artigos selecionados,
dez (91%) são originais, e apenas um (9%) de revisão.
Através desses resultados, foi possível categorizar, agrupar e interpretar os dados. A partir
desses procedimentos emergiram dois temas: Tema I: A Enfermagem nas estratégias de educação
em saúde para a promoção do aleitamento materno (Quadro 2); Tema II: Analise da assistência de
enfermagem sobre as orientações no enfoque do aleitamento materno. (Quadro 3).
Tema I: A Enfermagem nas estratégias de educação em saúde para a promoção do
aleitamento materno
Quadro 2 – Distribuição dos artigos do tema I, segundo o título e objetivo das publicações
selecionadas para o estudo.
TITULO DO ARTIGO

OBJETIVO

Aleitamento materno: conhecimento e prática

Caracterizar as práticas de promoção ao aleitamento
materno desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem
da Estratégia de Saúde da Família.

Representações sociais de mulheres que
amamentam sobre a amamentação e o uso de
chupeta.

Identificar os diferentes significados que envolvem o
aleitamento materno e o uso de chupetas de um grupo de
mães de crianças menores de seis meses de idade.

Intercorrências mamárias relacionadas à
lactação: estudo envolvendo puérperas de uma
maternidade pública de João Pessoa, PB.

Averiguar quais as intercorrências mamárias relacionadas à
lactação, destas quais apresentam maior incidência e quais
os possíveis fatores para o seu desencadeamento nas
puérperas de uma maternidade pública do município de
João Pessoa – PB.

Influência de estratégia de educação em saúde
mediada por álbum seriado sobre a auto eficácia
materna para amamentar

Compreender a prática do enfermeiro, como suporte social,
em relação ao aleitamento materno, esta pesquisa qualitativa
investigou 16 mulheres que viveram a amamentação.

Diagnósticos de enfermagem relacionados a
amamentação em unidade de alojamento
conjunto.

Identificar, em uma unidade de Alojamento Conjunto,
diagnósticos de enfermagem relacionados ao fenômeno da
Amamentação de acordo com a taxonomia II da NANDA-I.

Influência da assistência de enfermagem na
prática da amamentação no puerpério imediato

Compreender a prática do enfermeiro, como suporte social,
em relação ao aleitamento materno, esta pesquisa qualitativa
investigou 16 mulheres que viveram a amamentação.

Conforme os estudos contemplados no tema I, evidenciados no quadro acima, constata-se o
papel da enfermagem nas estratégias de educação em saúde para a promoção do aleitamento
materno.
Machado et al., (2012) relata que os profissionais de enfermagem da Estratégia de Saúde da
Família devem sensibilizar as mães no que concerne a educação para o contexto do aleitamento
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materno, promovendo assim atividades e práticas sociais, como estratégias, para o aumento da sua
prevalência e duração.
Batista, Farias e Melo (2013) salientam que a influência da equipe de enfermagem é de
grande importância na prática da amamentação no puerpério imediato, pois é neste momento que
surge as dificuldades para amamentar, o que contribui para o abandono de tal prática. A equipe de
enfermagem deve atuar com estratégias como visitas domiciliares no período de puerpério imediato
para incentivar o aleitamento materno, criando vínculo qualificado para que as dificuldades possam
ser superadas.
Para Castro et al. (2009) intercorrências mamárias relacionadas a lactação como fissura
mamilar, ingurgitamento mamário e mastite, podem ser prevenidas quando a enfermagem atua no
sentido de formular estratégias direcionadas as mulheres antes do período gravídico, passando
conhecimentos sobre a prática da amamentação, conscientizando acerca da prevenção e dos
problemas que poderão enfrentar visando o bem estar da mãe e filho. A prática da amamentação é
de grande importância para mãe e filho.
Nesse Prisma Marques et al., (2009) relatam que os profissionais de saúde devem ficar
atentos sobre os mitos, crenças e medos ainda existentes entre as mulheres acerca da amamentação,
orientando-as para que a amamentação tenha sua real eficácia.
Silva, et al., (2013) ressaltam que é de fundamental importância o enfermeiro elaborar e ter
um julgamento clínico dos diagnósticos de enfermagem relacionados a amamentação para obtenção
de resultados positivos na assistência de enfermagem da mãe e RN. A amamentação não é uma
tarefa fácil porque exige a interação mãe e filho bem como a qualificação do profissional de
enfermagem para atuar no AC visando à qualidade na assistência.
Corroborando com assertiva supracitada Dodt et al., (2013) salienta sobre a importância das
estratégias educativas para a amamentação, sendo de grande importância que o enfermeiro saiba o
contexto em que a mulher esteja inserida, em relação as condições sociodemográficas e obstétricas,
para uma melhor intervenção educativa.
Tema II: Análise da assistência de enfermagem sobre as orientações no enfoque do
aleitamento materno.
Quadro 3 – Distribuição dos artigos do tema II, segundo o título e objetivo das publicações
selecionadas para o estudo.
TITULO DO ARTIGO

OBJETIVO

Amamentação para mães primíparas: perspectivas
e intencionalidades do enfermeiro ao orientar.

Compreender os motivos-parado enfermeiro ao orientar
primíparas sobre amamentação.

Tecnologias de enfermagem para promoção do
aleitamento materno: revisão integrativa da
literatura.

Realizar uma revisão integrativa da literatura sobre os tipos de
tecnologias que o enfermeiro tem desenvolvido ou que o
mesmo poderia utilizar para a promoção do aleitamento
materno.
Compreender o significado do contato precoce pele-a-pele
mãe-filho para o ser mãe, identificar características do
estabelecimento desse contato e contribuições da
enfermagem.

Contato precoce pele a pele entre mãe e filho:
significado para mães e contribuições para a
enfermagem
Práticas de amamentação de puérperas na consulta
de enfermagem neonatal em unidade básica de
saúde.

Averiguar a prática da amamentação de puérperas que
levaram o filho recém-nascido na unidade básica de saúde e
avaliar os passos para o sucesso da amamentação durante a
consulta de enfermagem.

Amamentação: a prática do enfermeiro na
Descrever os diagnósticos e as intervenções de Enfermagem
perspectiva da classificação internacional de práticas sob a perspectiva da Classificação Internacional das Práticas de
de enfermagem em saúde coletiva.
Enfermagem em Saúde Coletiva - CIPESC na atenção à Saúde
da Mulher, subtema Pré- Natal e Puerpério.
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Conforme os estudos contemplados no tema II, evidenciados no quadro acima, constata-se
análise da assistência de enfermagem sobre as orientações no enfoque do aleitamento materno.
Ribeiro et al., (2010) mencionam que a assistência de enfermagem ligada ao aleitamento
materno exclusivo é primordial para assegurar a puérpera sobre seus benefícios que engloba tanto a
mãe quanto o bebê, família e sociedade. Diante disso a puérpera deve sentir-se segura para
amamentar e bem orientada para a necessidade que seu bebê deve ter um bom crescimento e
desenvolvimento.
Para Joventino et al., (2011) a enfermagem deve elaborar intervenções motivadoras, novas
tecnologias que subsidiem todas as questões que diz respeito ao aleitamento materno, uma vez que
a assistência de enfermagem esclareça as mulheres no momento do seu pré-natal, sala de parto e
pós parto. Com isso a relevância da assistência de enfermagem nesse contexto vem se
desenvolvendo cada dia mais.
Já a pesquisa de Matos et al., (2010) mostrou que a enfermagem contribui bastante para
proporcionar a mãe momentos únicos de afeto e carinho entre o binômio, onde a mãe pode
presenciar o significado no ato de amamentar e ter contato pele a pele do seu bebê na primeira
hora de vida. É de suma importância enfatizar que o papel da enfermagem para orientações pra
essas mulheres refletem em ato de cumplicidades e segurança.
Christoffel et al., (2009) ressaltam que para o enfermeiro ser o mediador do processo de
apoiar e orientar as puérperas sobre o aleitamento materno requer uma afinidade com essa temática
e um conhecimento teórico e prático pra aconselhar e fornecer suporte no momento tão especial
que é o ato de amamentar. Com isso, as habilidades dos profissionais terminam mostrando de
forma humanizada a integralidade dessa mulher no enfoque do gesto de amamentar.
A atuação do enfermeiro na promoção da saúde da mulher no período puerperal tem
mostrado uma grande aceitação dessas mulheres para o aleitamento materno exclusivo. De modo
que a competência dos profissionais reflete na assistência diferenciada para cada mulher
abrangendo suas limitações e desafios para adesão desse ato de amamentar. Sabe-se que as
intervenções e ações para essas mulheres precisam ser continuas desde o pré-natal ao pós-parto
(CHAVES, 2009).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os dados coletados neste estudo, foi possível concluir que o aleitamento
materno tem grande importância na promoção de saúde entre a mãe e o filho no sentido de ofertar
nutrientes adequados e necessários para o crescimento da criança, a criação de vínculo entre a mãe
e o filho, afeto, proteção e contato pele-a-pele. Tal processo de aleitamento materno exclusivo tem
sido praticado no Brasil, mas mesmo com a aceitação desta prática, ainda observa-se que a meta
estabelecida pela Organização Mundial de Saúde ainda não foram alcançadas.
Por meio da presente pesquisa foi possível observar que o profissional de enfermagem é de
grande relevância e capacitado para ajudar na realização da aceitação do aleitamento materno
exclusivo, no qual ele aplicará seus conhecimentos acerca desta temática facilitando a
amamentação e tirando as dúvidas dos pais e incentivando esta prática.
Diante do exposto faz-se necessário a realização de novos estudos acerca desta temática a
fim de aprimorar e atualizar os conhecimentos dos profissionais de enfermagem que prestam
assistência do aleitamento materno para aperfeiçoar a integralidade do cuidar.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é expor a caracterização da produção cientifica acerca da
atuação de enfermagem frente a depressão pós-parto,baseada em uma revisão integrativa da
literatura em periódicos online recentes. Foi aqui descrito a importância do conhecimento da equipe
de enfermagem sobre a temática, e assim contribuindo para a propagação do mesmo, e a incidência
dos casos de DPP.
Descritores: Depressão pós-parto; Cuidados de Enfermagem; Período Pós-Parto.
INTRODUÇÃO
A gravidez é um momento de evolução feminina, em que há mudanças irreversíveis no ciclo vital
da mulher, durante o qual ela reorganiza conflitos e revive momentos. A experiência de
maternidade é algo natural, que se inicia durante a concepção e prolonga-se após o nascimento do
bebe, porém não segue um padrão instintivo programado, ela pode ser alterada individualmente
(AGUIAR; SILVEIRA; DOURADO, 2011).
Neste prisma, o puerpério deve ser acompanhado de perto, pois além das mudanças físicas,
constam também de alterações no psicológico da mulher. As mudanças ocorridas neste período
ocorrem de forma acelerada em vários aspectos e surgem cobranças sociais e culturais para o
âmbito familiar. Essas mudanças contribuem para uma das patologias mais comuns deste período,
que é a depressão pós- parto (DPP) a qual ocorre de forma insidiosa (GOMES et al., 2010).
A DPP de forma geral apresenta a mesma característica da depressão ocorrida em outros
momentos da vida feminina, mas possui particularidades especificas da maternidade, geralmente
ocorre logo após o parto, e é composta por um conjunto de sinais e sintomas. Dentre este, podem
ocorrer alterações de humor, cognitivas, psicomotoras e vegetativas, manifestando-se através da
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irritabilidade, choro frequente, sentimento de desamparo, culpa e desesperança, tristeza, falta de
energia e motivação, transtornos alimentares e do sono, mudanças comportamentais, agitação,
retardo psicomotor, concentração diminuída, sensação de desvalia frente às novas situações,
problemas relacionados à autoimagem, baixa estima, bem como queixas psicossomáticas
(FREITAS et al., 2014). Este tipo de depressão parece ser fruto da adaptação psicológica, social e
cultural inadequada da mulher frente à maternidade (SILVA et al., 2010)
A partir das informações obtidas é possível notar a importância da detecção precoce dos
sintomas da DPP para que haja uma diminuição do numero de casos, e essa estreita relação entre os
profissionais de enfermagem nesse processo, já que estão que estão diretamente ligados no mesmo,
seja durante o pré-natal até a puericultura (FÉLIX et al., 2013).
Assim temos como objetivo do artigo caracterizar a produção cientifica acerca da atuação
de enfermagem frente a depressão pós-parto, em periódicos online.Pois se sabe que geralmente a
população tem um déficit de conhecimento sobre o assunto em questão, é dever da equipe de
enfermagem oferecer informações que os esclareçam sobre a temática.
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: Como se encontra a
produção científica relacionada ao cuidado de enfermagem diante da depressão pós-parto?
Com a questão de pesquisa definida, procedeu-se ao levantamento do corpus literário a ser
analisado, no site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Portal CAPES, mediante os descritores:
“Cuidados de Enfermagem AND Depressão Pós-parto”. 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 outubro de 2014, no idioma português e espanhol, cujos títulos e/ou resumos
contemplassem aspectos relativos aos aspectos preventivos ao desenvolvimento da Depressão Pósparto e estivessem disponibilizados na íntegra, gratuitamente, online. Foram excluídos os editoriais,
cartas ao editor, estudos reflexivos, relatos de experiência, publicações duplicadas, outras revisões
da literatura, 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: “Cuidados de Enfermagem AND Depressão
Pós-parto”. A coleta dos dados ocorreu durante todo o mês de setembro de 2014, utilizando-se um
instrumento que continha as variáveis: título, base de dados, ano e modalidade de pesquisa.
Considerando esses aspectos, foram selecionadas sete publicações acerca dos aspectos
relacionados aos cuidados de enfermagem frente a depressão pós-parto, e após a leitura minuciosa
das referidas publicações, buscou-se atender aos critérios de pertinência e consistência do conteúdo.
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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 sete publicações que versaram sobre a temática atuação de
enfermagem frente a depressão pós-parto, conforme caracterização explicitada no quadro a seguir:

REFERENCIA DO ARTIGO
FREITAS, D. R.; et al., Alojamento conjunto
em um hospital universitário: depressão pósparto na perspectiva do enfermeiro. J. res.:
fundam. care. v.6, n.2, p.1202-1211, 2014.
GOMES, L. A., et al. Identificação dos
fatores de risco para depressão pós-parto:
importância do diagnóstico precoce. Rev.
Rene, v. 11, Número Especial, p. 117-123,
2010.

BASES
DE
DADOS

ANO DE
PUBLICAÇÃO/
PERIÓDICO

MODALIDADES DE
PESQUISA

BDENF e
LILACS

2014

Descritiva, exploratória, de
natureza qualitativa.

BDENF e
LILACS

2010

LILACS

2010

Descritivo-exploratório
qualitativo

BDENF e
LILACS

2011

Reflexão teórica

IBECS

2013

Qualitativa, do tipo
pesquisa-ação.

IBECS

2012

Estudo quantitativo,
exploratório e descritivo.

LILACS

2010

Descritiva, exploratória, de
natureza qualitativa

VALENÇA, C. N.; GERMANO, R. M.;
Prevenindo a depressão puerperal na
estratégia saúde da família: ações do
enfermeiro no pré-natal. Rev. Rene.
Fortaleza, v.11, n.2, p.129-139, 2010.
AGUIAR,

D.

T.;

SILVEIRA,

Descritiva, com
abordagem quantitativa.

L. C.;

DOURADO, S. M. N. A mãe em sofrimento
psíquico: objeto da ciência ou sujeito da
clínica?. Esc Anna Nery, v.15, n.3, p.622628, 2011.
FÉLIX, T. A.; et al., Actuación de
enfermería frente a la depresión postparto en
las consultas de puericultura. Enferm. glob.
v.12, n.29. p.404-419, 2013.
LOPES M. F.; et al., Frecuencia de la
depresión puerperal en La maternidad de un
hospital universitario de la Región del Sur.
Enferm. glob. v.12, n. 27. p.408-418, 2012.
SILVA, F. C. S. da, et al. Depressão pósparto em puérperas: conhecendo interações
entre mãe, filho e família. Acta Paul Enferm,
v. 23, n. 3, p. 411-6, 2010.

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
2014.
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Através da análise de sete artigos, ilustrados no Quadro 1, verificou-se que três (42%)
estudos foram encontrados simultaneamente nas bases de dados partir da LILACS e da BDENF,
porém, a mesma proporção foi encontrada para os artigos que estiveram dispostos apenas na
LILACS e na IBECS, sendo um numero de duas publicações (28%) cada.
No tocante ao ano das publicações, observou-se que o ano de 2010 correspondeu ao período
com o maior número de publicações sobre a temática investigada, contendo três (42%) artigos,
seguido dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 que apresentaram apenas uma (14%) publicação
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: O conhecimento e o êxito do profissional
de enfermagem (Quadro 2); AT2: Conhecer e reconhecer a depressão pós-parto: como a
observação das puérperas auxilia na observação da doença. (Quadro 3).
AT1: O conhecimento e o êxito do profissional de enfermagem.
CÓDIGO IDENFITICADOR
AT1a
AT1b
AT1c
AT1d

TITULOS DOS ESTUDOS
Alojamento conjunto em um hospital universitário:
depressão pós-parto na perspectiva do enfermeiro.
Prevenindo a depressão puerperal na estratégia
saúde da família: ações do enfermeiro no pré-natal.
Actuación de enfermería frente a la depresión
postparto en las consultas de puericultura.
Identificação dos fatores de risco para depressão
pós-parto: Importância do diagnóstico precoce.

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 as estratégias de observação e
identificação da depressão pós-parto, enfatizando a necessidade de cada vez mais buscar novos
conhecimentos e novas estratégias para superar esta batalha junto a puérpera.
ATIa O experimento de gerar, dar à luz e cuidar de um filho pode dar à mulher uma nova
expectativa de vida e colaborar para o seu amadurecimento emocional e pessoal (FREITAS, 2014).
ATIb A depressão pós-parto incide numa expressão do sofrimento e da dor humana, atinge
um grande numero de mulheres em todo mundo. Este transtorno é acompanhado de manifestações
biopsicossociais ligadas eventos estressantes e possui variados sintomas (VALENÇA, 2010).
ATIIc É possível notar que alguns enfermeiros entendem a depressão pós-parto como uma
desordem psicológica da puerperal, que é caracterizada pela fragmentação de personalidade e
realidade (SILVA,2010).
ATIc Para equipe de enfermagem é mais fácil identificar problemas de saúde biológicos, do
que os mentais (FELIX, 2013).
ATIa Muitos enfermeiros encontram muita dificuldade em prestar assistência a mães com
depressão pós-parto, solicitando assim ajuda de outros profissionais como psicólogos e psiquiatras.
Por isso se faz necessário que a equipe de enfermagem tenha o conhecimento necessário sobre o
assunto, para que haja um diagnostico precoce, diminuindo assim as consequências causadas pela
mesma, tanto na mãe quanto na família. (FREITAS, 2014).
ATIIc O cuidado de enfermagem integral deve ser iniciado no pré-natal com a avaliação da
autoestima, da rede de suporte social e do contentamento das futuras mães. O enfermeiro deve
também ter habilidades, como perspicácia, observação e empatia ao oferecer seu cuidado na
superação das dificuldades da DPP. (SILVA, 2010).
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ATIIa Nem sempre a equipe de enfermagem se sente segura para realizar o
acolhimento/atendimento de uma puerpera com DPP, muitas vezes não tem segurança do que fala
ou faz, AGUIAR, 2012.
ATIa A equipe de enfermagem precisa estar qualificada para esse cuidado, para prestar que
a assistência seja de qualidade, e contribuindo desta forma para que a puérpera possa cumprir de
forma saudável a maternidade. O enfermeiro chefe de equipe precisa ter o conhecimento e
propriedade do quadro de depressão pós-parto para poder ter a direção de seu grupo e dispensar,
não só uma educação prosseguida sobre o tema, mas, sobretudo uma assistência de qualidade à
puérpera, bebê e família (FREITAS, 2014).
AT2: Conhecer e reconhecer a depressão pós-parto: como a observação das puérperas auxilia
na observação da doença
Código
identificador
AT2a
AT2b
AT2c

TÍTULOS DOS ESTUDOS
A mãe em sofrimento psíquico: objeto da ciência ou sujeito da clínica?
Frecuencia de la depresión puerperal en la maternidad de un hospital
universitario de la Región del Sur.
Depressão pós-parto em puérperas: conhecendo interações entre mãe, filho e família.

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 os diversos eventos que caracterizam
a depressão pós-parto, como as puérperas se comportam e qual a incidência da ocorrência desta
afecção nas mulheres.
ATId Para o profissional de Enfermagem, conhecer todos os fatores de risco que
desencadeiam a DPP é de suma importância, pois dessa forma o profissional poderá oferecer um
melhor apoio emocional tanto para a puérpera quanto à sua família, tendo em vista que a
identificação precoce da problemática impede as possíveis complicações do transtorno. (Gomes et.
al. 2010)
ATId De acordo com a pesquisa em questão, verificou-se que na adolescência a
gravidez se torna um estado crítico na mulher, pois é justamente nessa época em que sua
personalidade está em constante formação. Acredita-se que quando a gravidez ocorre nessa fase de
vida, acaba acontecendo um bloqueio emocional com os familiares, amigos da escola, e
principalmente com o seu próprio “eu”. (Gomes et. AL. 2010)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, concluímos que a Depressão pós-parto é uma patologia de caráter emocional, que
atinge um grande numero de mulheres em um período de fragilidade de suas vidas. Esse processo
na maioria das vezes pode ser evitado se diagnosticado precocemente. É dever da equipe de
enfermagem, já que possui geralmente uma estreita relação com a cliente, ter capacidade de
percepção sobre o assunto. Além do conhecimento, a equipe também deve elaborar estratégias
para que esse numero seja reduzido o Maximo possível. Desde o pré-natal, puerperio e
puericultura, o enfermeiro esta diretamente ligado a essa mãe,podendo assim avaliar e intervir em
seu estado emocional, proporcionando assim uma relação saudável em tanto entre a mãe e o filho,
quanto entre a mãe e a família.
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AUTISMO E INCLUSÃO SOCIAL: REVISITANDO A LITERATURA
Suzane Gonçalves da Silva
Thaís Winkeler Beltrão
José Anchieta Bezerra de Melo

RESUMO
O Autismo é um transtorno invasivo do neurodesenvolvimento, que afeta a interação social e a
comunicação com atraso no desenvolvimento da fala, da cognição do indivíduo. Com a publicação
do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais V, o autismo infantil e a síndrome de
Asperger passam a fazer parte do grupo de Transtornos do Espectro Autista (TEA), juntamente com
transtorno desintegrativo da infância e transtornos invasivos do desenvolvimento sem outra
especificação, além de incluir em seu conceito a presença de comportamentos, interesses e
atividades restritos e repetitivos e mudar critérios diagnósticos para maior sensibilidade de
reconhecimento do quadro e diagnóstico precoce. Esse artigo objetiva discutir a inclusão social da
criança autista e a superação do isolamento a que estão submetidos. A escolha do tema surgiu do
profundo interesse estimulado por pesquisas e conhecimento da vivência de uma portadora e sua
mãe. Para uma melhor compreensão do tema foram consultados vários artigos científicos com
informações relevantes sobre a nosologia da síndrome e a necessária inclusão social dos seus
portadores. Para enfatizar a necessária atenção aos processos inclusivos da pessoa com a
deficiência, consultamos a legislação pertinente como Constituição Federal e a lei de nº12.
764/2012, e as diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com transtornos do espectro do
autismo, no âmbito da saúde de 2013. A análise permite concluir que, apesar dos desafios, diante
das suas características em relação à convivência social faz-se necessário a inclusão desses
portadores no meio educacional e social.
Palavras-chaves: Autismo, inclusão social, nosologia, legislação.
INTRODUÇÃO
O autismo é, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais IV
(DSM-IV) e a Classificação Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID-10),
um transtorno invasivo do desenvolvimento (TID), destacando como característica, o inicio precoce
de atrasos e desvios no desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas e demais
habilidades. Dentre seus diagnósticos “existe um marcado e permanente prejuízo na interação
social, alterações da comunicação e padrões limitados ou estereotipados de comportamentos e
interesses.” (KLIN, 2006).
A síndrome do autismo foi inicialmente denominada de Distúrbio Autístico do Contato
Afetivo, por Leo Kanner, em 1943, apresentando como características:
Perturbações das relações afetivas com o meio, solidão autística extrema, inabilidade no
uso da linguagem para a comunicação, presença de boas potencialidades cognitivas,
aspecto físico aparentemente, normal, comportamentos ritualísticos, inicio precoce e
incidência predominante no sexo masculino. (KANNER, 1943 apud TAMANAHA,
2008).
A descoberta do autismo se dá em torno dos dois primeiros anos de vida e aqueles com
Q.I. maior e capazes de falar, têm prognósticos mais favoráveis. Na vida adulta, os
problemas de comunicação e socialização tendem a persistir, e apenas uma pequena
parcela alcança independência. Até o momento, não se alcançou a cura para o autismo, o
tratamento visa ajudá-los a alcançar independência para atividades diárias, como vestir-se
e higienizar-se. (ALMEDIA, 1996 apud MONTEIRO, 2008).
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Outras características manifestadas nessas crianças são “crises de birra, auto- agressividade,
alterações de sono e alimentação, ausência de noções de perigo, hipo ou hiperreações a estímulos
sensoriais como luz ou sons, bem como apego a datas e itinerários” (MONTEIRO, 2008), mas a
principal e correlacionada à base inicial desse estudo é o isolamento social, bem marcante nos
portadores, sendo observada a falta de interesse por jogos, brincadeiras em grupo. Dessa maneira, o
autista não estabelece contatos visuais, físicos, auditivos ou afetivos.
Diante do déficit nas relações interpessoais e de um atual momento que se vive com notícias
de vítimas de bullying, em que o respeito às diferenças é cada vez mais esquecido e uma com uma
sociedade que prega padrões de comportamentos e de imagem, a discussão da inclusão de pessoas
que fogem a esses padrões se torna essencial para mudar dogmas sociais.
Este trabalho tem por objetivo conceituar e caracterizar o transtorno do espectro autista, o
que seria educação inclusiva e como poderia ser concretizada essa inclusão dos autistas nos vários
âmbitos da sociedade, seja com no seio familiar ou na escola.
METODOLOGIA
O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura com base em artigos encontrados
nos bancos de dados SCielo, monografias de especialização em Psicopedagogia, e trabalhos de
conclusão do curso de Psicologia, do acervo da Biblioteca Central da Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB) em um período intercalado entre os meses de março a junho de 2010 e julho a
outubro de 2014. Foram incluídos os artigos que tinham como enfoque o conceito e as
características do espectro autista e a inclusão dos portadores na sociedade, principalmente no
âmbito escolar, bem como os artigos que contemplaram conceituação da educação inclusiva e
documentos do poder judiciário brasileiro. Entre um número de 50 publicações entre artigos e
trabalhos de conclusão de curso, foram incluídas três publicações do acervo da Biblioteca Central
da UEPB, 06 artigos do banco de dados da Scielo, a Constituição Federal Brasileira, a Lei n°
12.764/2012, as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da pessoa com Transtornos do Espectro do
Autismo (TEA) e Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Conceitos gerais de autismo
O Autismo é um distúrbio do desenvolvimento humano que vem sendo estudado pela
ciência há dez décadas, mas sobre o qual ainda permanecem divergências e grandes questões por
responder.
Há 20 anos, o Autismo era conhecido por um grupo muito pequeno de pessoas. Atualmente,
o Autismo ainda surpreende pela diversidade de características que pode apresentar e pelo fato de a
criança autista ter uma aparência totalmente normal.
O autismo é uma síndrome definida por alterações presentes desde idades bastante precoces
e que se caracteriza por desvios qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da
imaginação, sendo comum relato de um período de normalidade antes da manifestação dos
sintomas.
Quando as crianças com autismo crescem, desenvolvem sua habilidade social em extensão
variada. Alguns permanecem indiferentes, não entendendo muito bem o que se passa na vida social.
Elas se comportam como se as outras pessoas não existissem, olham através de você como se você
não estivesse lá e não reagem a alguém que fale com elas ou as chame pelo nome.
Frequentemente suas faces mostram muito pouco de suas emoções, exceto se estiverem
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muito bravas ou agitadas. São indiferentes ou têm medo de seus colegas e usam as pessoas como
utensílios para obter alguma coisa que queiram.
Pessoas com esse distúrbio possuem dificuldades qualitativas na comunicação, interação
social, e a imaginação (a chamada tríade), e consequentemente apresentam problemas
comportamentais.
Muitas vezes o simples fato de querer ir ao banheiro e não conseguir comunicar a ninguém
pode ocasionar problemas como auto-agressão ou agressão aos outros.
O autismo por ser um transtorno invasivo do desenvolvimento apresenta características
diferenciadas a cada etapa da vida. O quadro abaixo resume essas maneiras do comportamento
autístico.
TEMPO DE VIDA

CARACTERÍSTICAS

RECÉM-NASCIDO

Parecem diferentes dos outros bebês; parece não precisar
da mãe; raramente chora; torna- se rígido quando pego no
colo; às vezes muito reativo aos elementos irritáveis.

06 PRIMEIROS MESES

Não pedem nada; não nota a sua mãe; ausência de sorriso,
resmungos ou respostas antecipadas; falta de interesse por
jogos e muito reativo a sons.
Não afetuoso; não interessado por jogos sociais; quando
pego no colo, é indiferente ou rígido; ausência de
comunicação verbal ou não verbal; aversão à alimentação
sólida; etapas do desenvolvimento motor irregular ou
retardado.

DE 06 A 12 MESES

Indiferente aos contatos sociais; comunica mexendo a mão
do adulto; único interesse pelos brinquedos: costuma
alinhá-los; intolerância a novidades aos jogos;
estimulações sensoriais; particularidade motora.

2º E 3º ANO

Ausência de contato visual; jogos: ausência de fantasia,
imaginação, jogos de representação; linguagem limitada
ou ausente; anomalias do ritmo do discurso, tom e
inflexões; resistência às mudanças no ambiente e nas
rotinas.

4º E 5º ANO

Fonte: LEBOYER, 1987 apud ELIZIÁRIO, 2006.

Sabendo da dificuldade no diagnóstico do transtorno do espectro autista, é necessário
atenção para alguns pontos e situações que sugeriram a possibilidade. Ricardo Halpern (2010)
descreveu o A.L.A.R.M.E. para o autismo, adaptado de Autism A.L.A.R.M. Project from AAP,
National Center on Birth Defects and Developmental disabilities CDC. O acróstico serve como
orientação da importância da intervenção precoce e da escuta qualificada dos pais e pessoas
próximas ao paciente índice e faz referência aos seguintes pontos:
Autismo é prevalente, atentando para o fato de que uma em seis crianças é diagnosticada
com problemas de desenvolvimento e comportamento e uma em cada 166 é diagnosticada dentro do
espectro autista.
Lembrar, que apesar do quadro típico de autismo alguns problemas de desenvolvimento
apresentam sinais discretos e podem passar despercebidos e que inais precoces de autismo podem
estar presentes antes dos 18 meses;
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Agir precocemente, por meio de vigilância e triagem que são importantes pontos de sua
prática clínica, utilização de instrumentos apropriados de triagem quando necessário,
reconhecimento de sinais de alerta (atraso de linguagem, falta de reciprocidade social,
comportamentos atípicos) e, assim, melhorar a qualidade de vida das crianças e suas famílias
através de intervenção precoce;
Referir, para que seja firmado o diagnóstico e iniciado o tratamento, para um programa de
intervenção precoce ou escola apropriada, para um especialista ou equipe para confirmação
diagnóstica, para uma avaliação sensorial imediata e para os recursos da comunidade (escolar,
saúde) para auxílio às famílias;
Monitorar, por meio de acompanhamento para discutir a evolução, observação de outros
comportamentos ou características do paciente com aparecimento tardio, busca de outras
características de comportamento e fenotípicas, oferta de atualização e informação sobre o assunto
aos pais, e, por fim, advogando a favor dos direitos da criança e sua família em busca de benefícios
para intervenção;
Escutar, a informação dos pais porque ela é acurada e de qualidade, porque os pais em geral
têm uma ideia muito clara de que algo esta errado, e quando os pais não trazem o problema
pergunte se eles têm alguma duvida sobre o desenvolvimento do seu filho.
Assim como o diagnóstico, o plano terapêutico também não é fácil. Sabe-se da necessidade
de uma equipe para acompanhamento multidisciplinar composta de fonoaudiólogo, psiquiatra,
fisioterapeuta, neurologista pediátrico, psicólogo, além dos profissionais da educação como
psicopedagogos, professores e a essencialidade do apoio familiar.
Conceitos gerais de educação inclusive
A Constituição Federal Brasileira, no seu capítulo I, artigo 5º, diz que “todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade”. E completa em seu Capítulo II, artigo 6º, "são direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a proteção à maternidade e à infância,
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. (DOU, 1988) Partindo dessa premissa,
é inaceitável a existência de diferenças de acesso a serviços educacionais e de outros setores entre
pessoas consideradas normais e pessoas com deficiência.
Atualmente vemos em alta as discussões sobre a inclusão social, mas antes de tudo é
preciso ter a convicção do que é realmente a inclusão, o que significa. Segundo Sassaki, inclusão é:
O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais
gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para
assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral
na qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar
problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos.
(SASSAKI, 1997, apud SASSAKI, 2002, apud SILVA E BROTHERHOOD).

Considerando que as pessoas com deficiência são as que mais sofrem com a exclusão social,
acreditamos que o inverso, ou seja, a perspectiva da inclusão tem que ser efetivada desde o inicio da
vida social do individuo, superando as dificuldades desse processo. O caso da inclusão nas escolas
constitui um dos pontos mais importantes, por se tratar de velocidades de raciocínios diferentes,
podendo gerar um déficit de aprendizagem. Incluir não significa apenas oferecer as oportunidades
para o desenvolvimento considerado normal, não é apenas ensinar a ler, escrever ou resolver
problemas matemáticos, mas também socializar essas crianças, fazer com que aprendam viver e
conviver com o outro, superando limites que a própria sociedade criou.
Quando se trata de educação inclusiva o poder judiciário dispõe da Resolução CNE/ CEB n°
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2, de 11 de setembro de 2001 que institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica, determinando assim,
(...) que o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser
prestado “preferencialmente” pelo ensino regular na rede pública. Ressalta ainda a
necessidade de a escola dar-lhes o apoio necessário, com a possibilidade de se criarem, de
forma “extraordinária”, classes especiais em escolas regulares e atendimento em escolas
especiais públicas ou privadas, sempre que o ensino público regular não empreender as
adaptações necessárias ao educando. (FACION, 2008, p. 57)

Educação inclusiva, segundo o Centro Nacional de Reestruturação e Inclusão Educacional
(apud SILVA E BROTHERHOOD, 2009), significa provisão de oportunidades equitativas a todos
os estudantes, incluindo aqueles com deficiências severas, para que eles recebam serviços
educacionais eficazes, com os necessários serviços suplementares de auxílios e apoios, em classes
adequadas à idade em escolas da vizinhança, a fim de prepará- los para uma vida produtiva como
membros plenos da sociedade.
Enumo (2005 apud SALES, 2007) assinala a inclusão como uma proposta norteadora na
educação especial e na educação em geral, direcionando programas e políticas educacionais e de
reabilitação em vários países, inclusive no Brasil.
Inclusão do autista nos vários âmbitos sociais
De forma geral, a integração social de uma pessoa autista não é um empreendimento fácil,
porque envolve a tarefa de colocar em um meio social não preparado uma pessoa (autista) de
comportamentos estranhos e desconhecidos para todas as outras pessoas. Muitas pessoas acham que
a sociedade deve aprender a conviver com a diferença mesmo que este implique algumas vezes em
passar por situações constrangedoras. Talvez uma forma de encarar este problema mais claramente
seja vê-lo como um processo que envolve a educação tanto da pessoa autista como das demais
pessoas envolvidas. Então veremos que o importante é começar selecionando prioridades e, dentro
destas, começar pelas mais fáceis, e por períodos curtos de tempo, incrementando o processo na
medida em que ele se desenvolve. É bom lembrar que nível de dificuldade e duração (tempo) são
dois fatores de igual importância e devem ser aumentados separadamente.
Com o advento de técnicas especiais de educação para o deficiente mental, ocorreram
mudanças dramáticas na capacidade de aprendizado de crianças em geral e, em particular, das
crianças com deficiência mental. O enfoque atual é fazer com que estas crianças aprendam
conceitos básicos para que funcione o melhor possível dentro da sociedade. As escolas
especializadas, atualmente, individualizam o tratamento para cada criança, tornando assim o
aprendizado bem mais específico e eficiente.
Recentemente foi sancionada a lei nº 12.764/2012 que institui a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e dentre outras atribuições
impede gestores de escolas públicas e partículas a recusar a matrícula de autistas e outros portadores
de deficiência, sendo sujeito a “multa de três a 20 salários-mínimos” e “perda do cargo” caso
houver reincidência para aquele que contrapor o que está determinado no artigo 7º desta lei.
No âmbito da saúde foi publicada em 2013, pelo Ministério da Saúde uma cartilha sobre as
diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com transtornos do espectro do autismo, que
apresenta como objetivo “oferecer orientações às equipes multiprofissionais para o cuidado à saúde
da pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) e sua família, nos diferentes pontos de
atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência” e reúne epidemiologia, classificação e
descrição, indicadores do desenvolvimento e sinais de alerta, instrumentos de rastreamento,
comportamentos atípicos, repetitivos e estereotipados como indicadores da presença de TEA,
diretrizes diagnósticas dos TEA, o momento da notícia do diagnóstico de TEA, projeto terapêutico
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singular, apoio e acolhimento à família da pessoa com TEA e fluxograma de acompanhamento e
atendimento da pessoa com TEA na rede SUS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O autismo continua sendo difícil para crianças portadoras e suas famílias, pelas
particularidades que nem sempre são fáceis de conviver, porém, pode ser observada a garra dos
familiares de portadores da síndrome em cuidar, atender as necessidades, sem deixar se abaterem
pelas portas fechadas, pela dificuldade no diagnóstico e pelos obstáculos do tratamento, que requer
uma equipe multiprofissional e persistência e paciência por parte dos cuidadores. É através da
educação e principalmente da inclusão que esses familiares tentam inserir seus filhos numa
sociedade segregadora. E é aí que enxergamos que tanto quanto seus filhos, as mães, principais
cuidadoras, também necessitam de cuidados. Elas vêem na educação inclusiva uma nova forma de
vida para seus filhos. Aqui cabe citar uma mãe, exemplo de dedicação e superação, que mesmo
diante da complexidade da doença encontrada em sua filha não se acomodou e conseguiu que sua
filha tivesse uma escolarização regular. Sabe-se que é não é fácil falar de inclusão e muito menos
praticar, são processos que requerem persistência, característica essa que a sociedade não
apresenta. A construção de pontes é o que pedem os autistas, para que assim desenvolvam não
separados do âmbito social, habilidades integradas intimamente com o proposto pela sociedade.
Como afirma Jim Sinclair (apud PEETERS, 1998, apud LAMB, 2004):
Ser autista não significa não ser humano. Significa ser estranho. Significa que o que é
normal para outras pessoas não é normal para mim, e o que é normal para mim não é
normal para outros. De alguma forma eu estou terrivelmente mal equipado para sobreviver
neste mundo, como um extraterrestre abandonado sem um manual de instruções. Meu
corpo é perfeito. Minha personalidade não está afetada. Sinto grande valor e significado
na vida e não anseio em ser diferente do que sou. Concedam-me a dignidade de me
encontrar segundo meus próprios termos, reconheçam que somos diferentes e que o meu
modo de ser não é apenas uma versão defeituosa do de vocês. Reavaliem suas posições.
Definam seus termos. Trabalhem comigo na construção de pontes entre nós. (SINCLAIR
apud PEETERS, 1998, apud LAMB, 2004)

Todos podem se ver diante de casos de autismo, a exemplo disso são os vários famosos que
apresentam a síndrome e que mostram a superação de um conceito estereotipado sobre as
capacidades do autista. Dentre esses famosos podem ser citados Dra. Temple Grandin, PHD em
Ciência Animal e professora da Universidade do Colorado; Matthew Savage, compositor e
integrante de um trio Jazz; Ryan Wilson, escritor e ilustrador do livro "The legendary Blobshocker";
Jerry Newport, B. A em Matemática pela Universidade de Michigan. Outros famosos apenas
apresentam traços autísticos como Thomas Jefferson; Albert Einstein; Ludwing Wittgenstein; Bill
Gates. (Autimismo.com.br)
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RESUMO
Objetivou-se de caracterizar a produção científica acerca da assistência ao portador de anemia
falciforme, em periódicos online no âmbito da saúde, no período de 2010 a 2013. Trata-se de uma
revisão integrativa da literatura realizada a partir do site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas
bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
(LILACS), na Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Scientific Electronic Library Online
(SCIELO). Os descritores utilizados foram: “Anemia falciforme e saúde”, interligados pelo
operador boleano “AND”. A amostra foi composta por 10 artigos. Através da leitura minuciosa e
análise dos dados emergiram duas categorias: Fatores e consequências da anemia falciforme e
Desafios do paciente portado de anemia falciforme. Mediante os achados faz-se necessário o
surgimento de novos saberes científicos acerca da referida temática, que apresentem subsídios
vinculados à anemia falciforme.
Descritores: Anemia falciforme. Saúde.

INTRODUÇÃO
A anemia falciforme é a hemoglobinopatia mais comum, caracterizada pela forma “em
foice” das hemácias em condições de baixa tensão de oxigênio, com esplenomegalia e infecções
repetidas na infância. Durante a adolescência e vida adulta, o quadro vascular oclusivo produzido
pela anomalia genética acomete ossos, músculos, pulmão e baço (SOUZA, 2011).
Nesse contexto vale a pena mencionar que a anemia falciforme é uma doença autossômica
recessiva caracterizada pela homozigose do gene codificador da hemoglobina mutante S, que
origina hemácias deformadas, propensas à hemólise e obstrução vascular. Sua alta prevalência entre
a população, esta precisamente naquelas em que a influência negra é predominante, faz dessa
patologia um verdadeiro problema de saúde pública em várias partes do mundo. Segundo
estimativas do Programa Nacional de Triagem, a cada ano nascem no Brasil cerca de 3.500 crianças
com a doença de anemia falciforme (ARAÚJO, 2010).
Reforça-se que a hemoglobina S no estado de baixa tensão do oxigênio sofre uma
modificação na sua formação molecular devido à presença do aminoácido valina, que interagem
com os receptores da hemoglobina e assim se cria o mecanismo de transformação da clássica forma
do eritrócito em uma nova estrutura celular no formato de foice tornando mais claro o entendimento
da existência de diferentes intensidades de sinais e sintomas que se apresentam nos pacientes
acometidos pela patologia, esse processo se da devido a uma mutação genética (TRIPETTE et.al,
2009).
Preconiza-se que a primeira descrição da existência de duas mutações distintas para a HbS,
detectadas pela ação da enzima de restrição, a qual se da origem a hemácias deformadas causando
várias consequências devido a obstrução, torna se um problema de saúde pública pois muitos não
conhecem o curso da doença,e por sua prevalência ser de influência negra existe uma variabilidade
SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 269

genética em torno da mutação, por isso torna se viável o aconselhamento genético aos pais e
incentivar a participação na triagem neonatal (ARAÚJO, 2010).
Nesse enfoque os maiores danos causados pela Anemia Falciforme são relacionados à
necessidade de consumo de oxigênio de todas as partes do corpo, já que esta patologia diminui a
capacidade das hemácias de transportar a substância em questão, levando assim os tecidos à
isquemia e até o infarto. Outro prejuízo causado pela anemia falciforme é o acúmulo das hemácias
em determinados vasos sanguíneos, pois o formato adquirido por elas aumenta as chances de
obstrução destes vasos, também levando à isquemia e ao infarto. O tratamento para a doença ainda
não é definitivo e tem como componente o transplante de medula óssea, e outras intervenções que
variam de acordo com a necessidade de cada um (GUIMARÃES; MIRANDA; TAVARES, 2009).
É fundamental a assistência de enfermagem para melhorar a qualidade de vida dos
portadores, informando a importância da detecção precoce realizado pelo teste do pezinho. Os
profissionais de enfermagem devem orientar os pais a melhor maneira de cuidar de seu filho
para que eles vivam satisfatoriamente. Os modelos assistenciais devem permitir que a família até
como coparticipante nos cuidados de forma a facilitar a adaptação do paciente à doença
(GUIMARÃES; MIRANDA; TAVARES, 2009).
Diante do exposto, entende-se a relevância da temática uma vez que ainda são incipientes
estudos que abordam tal problemática. Ao analisar tal assunto, no campo da investigação científica,
este estudo poderá contribuir para uma atenção e cuidado de pacientes com anemia falciforme.
Frente ao exposto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a produção científica
acerca da anemia falciforme, em periódicos online, no período de 2010 a 2013.
METODOLOGIA
Este estudo trata-se de revisão integrativa, a qual tem a finalidade de reunir e sintetizar
resultado de pesquisa sobre um delimitado tema, de maneira sistemática e ordenada, sendo um
instrumento para o aprofundamento do conhecimento a respeito do tema investigado, permitindo a
síntese de múltiplos estudos publicados e conclusões gerais a respeito de uma particular área de
estudo (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Para operacionalizar essa revisão, foram utilizadas as seguintes etapas sugeridas pelos
autores a pouco mencionados: estabelecimento do objetivo da revisão integrativa, estabelecimento
dos critérios para a seleção da amostra, definição das informações a serem extraídas dos artigos
selecionados, análise dos resultados, apresentação e discussão os resultados (MENDES;
SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Na perspectiva de realizar as etapas da pesquisa explicitadas anteriormente e considerandose que um estudo na modalidade de revisão integrativa da literatura norteia-se por uma indagação
ou hipótese, o presente estudo foi orientado pela seguinte questão: Qual a caracterização da
produção científica acerca do aleitamento materno na primeira hora de vida, em periódicos online,
no período de 2010 a 2013.
Assim, partindo da questão de pesquisa, procedeu-se ao levantamento do corpus literário a
ser analisado, mediante os descritores em Ciências da Saúde (DeCS), em português, inglês: por
meio do operador booleano AND foram combinados os descritores “Anemia falciforme AND
saúde”.
A literatura compreendeu artigos científicos indexados nas bases de dados Literatura Latino
Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic
Library Online (SCIELO), mediante busca na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), do Centro Latino
Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME).
Cumpre assinalar que foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados
no período de 2010 a 2013, no idioma português, que contemplasse em seus títulos e/ou resumo
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aspectos relativos à temática proposta, assim como disponibilizados na integra, gratuitamente
online.
Posteriormente, foi selecionada criteriosamente, toda a bibliografia relacionada ao objetivo
proposto. Após a leitura minuciosa, foram catalogados 10 estudos que cumpriram os critérios de
inclusão. A coleta foi realizada durante o mês de setembro de 2014. Utilizou-se para melhor
apresentação e organização um instrumento contendo as variáveis: título, base de dados, ano,
periódico. Na sequencia foi elaborado a categorização das ideias, apresentação dos resultados e
discussão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo foi composto por 10 publicações que discutiam a temática sobre o aleitamento
materno na primeira hora de vida, conforme caracterização disposta no quadro 1, a seguir.
Quadro 1 – Distribuição dos artigos, segundo o título das publicações, base de dados, ano de
publicação, periódico e modalidade de estudo.
BASE DE
DADOS

TITULO

ANO DE
PUBLICAÇÃO/
PERIODICO

MODALIDADE

A dor no cotidiano de cuidadores e crianças com
anemia falciforme (DIAS et al., 2013).

LILACS

2013
Psicologia USP

Original

A importância do aconselhamento genético na
anemia falciforme (GUIMARÃES; COELHO, 2010).

LILACS

2010
Ciência & Saúde
Coletiva

Original

Abordagem da crise dolorosa em crianças portadoras
de doença falciforme (TOSTE; BRAGA; LEN,
2009).

LILACS

2009
Rev. Ciênc. Méd

Revisão

Anemia falciforme e surdez

SCIELO

2012

Original

infanto-juvenil: revisão da literatura (SILVA;
NOVA; LUCENA, 2012).

Braz J Otorhinolaryngol

Deficiências de micronutrientes em crianças e
adolescentes com anemia falciforme: uma revisão
sistemática (MATARTZIS; ACCIOLY; PADILHA,
2012).
Função pulmonar em portadores de anemia
falciforme (FONSECA et al., 2011).

LILACS

2012
Rev. Bras. Hematol.
Hemoter

Revisão

LILACS

2011
Rev Paul Pediatr

Original

Ocorrência simultânea de síndrome de Evans e
anemia falciforme em uma criança de 2 anos (BRITO
et al., 2012).

SCIELO

2012
J Bras Patol Med Lab

Original

Qualidade de vida em portadores de doença
falciforme (MENEZES, 2013).

LILACS

2013
Rev Paul Pediatr

Original

Saúde bucal em portadores da anemiafalciforme
(RODRIGUES; MENEZES; LUNA, 2013).

LILACS

2013
Rev Gaúcha Odontol

Revisão

Sobrecarga de ferro transfusional em portadores de
anemia falciforme: comparação entre ressonância
magnética e ferritina sérica (FILHO et al., 2011).

LILACS

2011
Radiol Bras

Original
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De acordo com a análise dos artigos, ilustrados no Quadro 1, oito (80%) estudos estiveram
presentes na base de dados LILACS, dois (20%) estudos foram seletos por meio da base de dados
SCIELO.
No tocante ao ano das publicações, observou-se que o ano de 2013 e 2012 foi o período
com o maior número de publicações sobre a temática investigada, com três (30%) publicações,
seguido do ano de 2011, com duas (20%), e do ano de 2010 e 2009, com um (10%) artigo publicado
apenas.
Quanto aos periódicos destacou-se com o maior número de publicações, duas (20%) sobre a
temática foi a Revista Paulista de Pediatria. No que concerne às modalidades dos estudos, ressaltase que, oito (80%) são originais e três (30%) são revisão integrativa.
Através desses resultados, foi possível categorizar, agrupar e interpretar os dados. A partir
desses procedimentos emergiram dois temas: Tema I: Fatores e consequências da Anemia
Falciforme (Quadro 2); Tema II Desafios do paciente portador de anemia falciforme (Quadro 3).
Tema I: Fatores e consequências da Anemia Falciforme
Quadro 2 – Distribuição dos artigos do tema I, segundo o título e objetivo das publicações
selecionadas para o estudo.
TITULO DO ARTIGO

OBJETIVO

Saúde bucal em portadores da anemia falciforme.

Apresentar uma breve revisão da literatura destacando
os principais aspectos da anemia falciforme
relacionados com a saúde bucal.

Sobrecarga de ferro transfusional em portadores de
anemia falciforme: comparação entre ressonância
magnética e ferritina sérica.

Identificar variáveis preditoras de sobrecarga de ferro
em portadores de anemia falciforme e correlacionar
indicadores bioquímicos e imaginológicos.

Ocorrência simultânea de síndrome de Evans e
anemia falciforme em uma criança de 2 anos.

Relatar o caso de uma criança com AF e SE. A
paciente R. M. S. S., 2 anos de idade, foi admitida em
um centro hematológico apresentando hemorragia de
mucosa, leucometria 20,3 × 109/l, hemoglobina 4,6
g/dl e plaquetas 28 × 109/l.

Função pulmonar em portadores de anemia
falciforme.

Avaliar a função ventilatória por meio de espirometria,
em escolares e adolescentes com anemia falciforme
(AF), relacionando os achados a parâmetros clínicos e
hematológicos.

Deficiências de micronutrientes em crianças e
adolescentes com anemia falciforme: uma revisão
sistemática

Realizar revisão sistemática sobre deficiência de
micronutrientes em crianças e adolescentes com
anemia falciforme.

Conforme os estudos contemplados no tema I, evidenciados no quadro acima, constata-se a
fatores e consequências da Anemia Falciforme.
Um estudo afirma que os pacientes portadores de anemia facilforme são mais susceptíveis a
infecções, neste sentido se faz necessário uma vigilância maior no que concerne ao controle e
manutenção, sendo de total importância a educação em saúde para minimizar esses agravos, pois os
problemas dentários podem potencializar a saúde do portador de anemia facilforme (RODRIGUES;
MENEZES; LUNA 2013).
Filho et al. (2012) em estudo realizado com Trinta e dois pacientes observou-se que A
CHEF obtida por RM foi eficiente na estimativa de sobrecarga hepática de ferro em pacientes
portadores de Anemia falciforme sob regime de transfusão regular de hemácias. Vale ressaltar
que em pesquisa realizada com uma criança portadora de anemia facilforme e síndrome de
SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 272

Evans, torna-se mais difícil o diagnóstico da síndrome de Evans que é considerada uma síndrome
rara, o que requer um olhar mais apurado para melhor reconhecimento clínico e laboratorial
para esta doença (BRITO et al., 2012)
Fonseca et al. (2011) avalia a função ventilatória utilizando a espirometria em crianças
escolares e adolescente acometidos de anemia falciforme por meio de parâmetros clínicos e
hematológicos, pode-se concluir que grande parte deste público possuíam alterações pulmonares, o
padrão misto ou combinado foi o mais prevalente seguido do restritivo clássico.
Crianças acometidas por anemia facilforme possuem micro deficiências nutricionais,
tornando-se um problema sério, haja vista o impacto na saúde e no desenvolvimento infantil,
contribuindo para a incidência de morbimortalidade no grupo estudado, a vitamina a sérica é a
maior responsável pelo número de internações e permanência em hospitais, o zinco esta relacionado
a maturação sexual e o desenvolvimento infantil (MATARATZIS; ACCIOLY; PADILHA, 2010).
Tema II: Desafios do paciente portado de anemia falciforme
Quadro 3 – Distribuição dos artigos do tema II, segundo o título e objetivo das publicações
selecionadas para o estudo.
TITULO DO ARTIGO

OBJETIVO

A dor no cotidiano de cuidadores
e crianças com anemia falciforme.

Descrever e comparar a percepção do episódio doloroso da AF
entre crianças e seus cuidadores.

Anemia falciforme e surdez infantojuvenil: revisão da literatura.

Analisar os principais estudos relacionados ao tema, publicados nos
últimos 20 anos, nas principais bases de dados indexadas.

A importância do aconselhamento
genético na anemia falciforme.

Elucidar a importância do aconselhamento genético para os portadores
de anemia ou traço falciforme, visando salientar as principais
características dessa doença, suas complicações e como é feito o
diagnóstico e a captação desses doentes.

Qualidade de vida em portadores de
doença falciforme.

Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde de crianças e
adolescentes com doença falciforme assistidas em um hemocentro de
referência e mensurar a qualidade de vida relacionada à saúde dos
respectivos familiares.

Abordagem da crise dolorosa em
crianças portadoras de doença
falciforme.

Avaliar as indicações, doses, formas de administração e eventos
adversos dos analgésicos recomendados para crianças no tratamento da
crise dolorosa. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica nas
bases de dados Medline, SciELO, Lilacs e PubMed, utilizando-se os
seguintes termos de indexação: anemia falciforme, dor, analgesia e
criança.

Conforme os estudos contemplados no tema II, evidenciados no quadro acima, constata-se
a desafios do paciente portado de anemia falciforme.
A dor é algo muito intrínseco do portador de anemia falciforme. Vale ressaltar que fazer
estudos que mensurem a dor em crianças e adolescentes é muito complexo, uma vez que esta afeta a
vida da mesma dificultando o seu pleno desenvolvimento. Faz necessários estudos aprofundados
acerca desta temática para que se saiba o impacto da dor no desenvolvimento destas crianças para
uma melhor qualidade de vida das mesmas (DIAS et al., 2013).
Deficiências auditivas é um dos problemas associados a anemia falciforme em crianças, e
quando esse déficit é diagnosticado tardiamente, acarreta danos de cunho emocional,
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biopsicossocial e alterações no desenvolvimento linguístico (SILVA; NOVA; LUCENA, 2012).
Sabe-se que a anemia é uma doença hereditária e que ainda não possui cura, diante disso é
de suma importância aconselhamentos no que se refere à reprodução. Tratar deste assunto com
medidas educativas elucidando questionamentos acerca, de forma que se possa detectar traços
genéticos dessa doença e aconselhar acerca das possibilidades de um filho nascer portador
(GUIMARÃES; COELHO, 2010).
O portador de anemia facilforme encontra no seu dia desafios, limites, frustrações, o que irá
requerer deste uma adaptação ao seu novo tipo de vida, internações hospitalares. Serão frequentes e
o uso de medicamentos fará parte do seu dia, diante disso o autor evidência que esta patologia trás
consequências na qualidade de vida da criança e seus familiares (MENEZEZ et al., 2013).
A escolha do medicamento para o portador de anemia falciforme é feito de acordo com cada
paciente, levando-se em consideração fármacos que causam menores danos colaterais a criança. A
dor é um gradiente que esta sempre presente na vida do portador, a expectativa pela mesma
influencia e dificulta o seu dia-dia (TOSTES; BRAGA; LEN, 2009).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A anemia falciforme é uma patologia crônica, tratável considerada como problema de saúde
pública no nosso país e tem maior prevalência na raça Negra. Os profissionais da área da saúde
precisam conhecer bem a doença para poder prestar a assistência adequada garantindo assim a
sobrevida da criança.
O Diagnóstico de qualquer patologia no seu estágio inicial é importante, havendo uma
grande possibilidade de cura. No caso da Anemia Falciforme há chance de cura com a realização de
transplante de medula óssea, mas tal medida não é frequente. O uso correto dos antibióticos para
prevenção de infecções, assim como outras medicações, diminui a incidência de infecções e o
número de crises de dor, melhorando a qualidade de vida e aumentando o tempo de vida dos
pacientes.
Por meio do presente estudo observou-se os importantes fatores e consequências da Anemia
Falciforme, assim como os desafios do paciente portador de anemia falciforme, o que corrobora
para um melhor entendimento acerca dessa doença.
Embora seja uma doença caracterizada por uma mutação genética da hemoglobina, a
modificação morfológica que a célula sofre, provoca diversos sintomas como: crises de dor,
icterícia (cor amarela nos olhos), síndrome mão-pé (crises de dor, inchaço e vermelhidão que
acomete mãos e pés de crianças pequenas), infecções, úlceras nos tornozelos, palidez, cansaço e dor
no baço.
Trata se de uma enfermidade que traz alto grau de sofrimento aos seus portadores, portanto,
todos os indivíduos merecem atenção especial da equipe de enfermagem. Os profissionais atuantes
tem a responsabilidade de educar a comunidade sobre a anemia falciforme colaborando para evitar a
alta morbimortalidade.
Desse modo faz-se necessário a realização de novas pesquisas acerca desta temática a fim de
proporcionar subsídios científicos aos profissionais de saúde com intuito de aprimorar seus
conhecimentos produzindo esses resultados na melhoria da assistência a referida população.
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RESUMO
Objetivou-se caracterizar a produção científica acerca da prática de assédio moral em periódicos
online, no período de 2009 a 2014.. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada a
partir do site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados Literatura Latino
Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e na Base de Dados de
Enfermagem (BDENF). Os descritores utilizados foram: “violência psicológica AND
comportamento social AND ambiente de trabalho”. A amostra foi composta por 18 artigos. Através
da leitura minuciosa e análise dos dados emergiram duas categorias: A prática do assédio moral no
âmbito laboral da Enfermagem e Fatores e consequências acerca da prática do assédio moral no
ambiente laboral. Nesse contexto, há que se ressaltar que o referido tema deve ganhar mais
notoriedade nas pesquisas e exposições literárias no cenário nacional. Dessa forma, contribuirá para
a divulgação do assédio moral, apresentando de maneira profunda o assunto e suas sérias
consequências, além de disseminar informações sobre a temática aqui abordada.
Descritores: Violência psicológica. Comportamento social. Ambiente de trabalho.
INTRODUÇÃO
Quando nos referimos ao termo “violência”, devemos ter conhecimento de que esta não só
existe em sua forma física, mas também em outros contextos como o psicológico. Tal violência se
dá através de situações contínuas de constrangimentos, humilhações, bem como pressões para que
se cumpram metas, situações estas, que transcendem o valor ético, dotada de opressão psicológica
ao indivíduo vulnerável no ambiente laboral.
A referida violência também conhecida como assédio moral também é definida por Hirigoyen
(2002) como qualquer prática abusiva, realizada através de palavras, gestos, ações ou condutas, por
sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de um
indivíduo, ameaçando seu emprego ou desmoralizando o ambiente de trabalho.
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O assédio moral é tão antigo quanto às relações trabalhistas, porém, nunca houve tantas
repercussões como nos dias atuais, seja em países industrializados, seja em desenvolvimento. As
pesquisas sobre esta temática iniciaram nos anos 80, por meio de Heinz Leymann, o qual designou
tal fenômeno como mobbing (SILVA; OLIVEIRA; SOUZA, 2011).
Este tipo de violência é empregado, em diversos países, de maneiras diferentes, como por
exemplo: os Estados Unidos, a Itália, a Alemanha e a Escandinávia utilizam o termo “mobbing”; na
Inglaterra é apontado como “bulling”; a Espanha o menciona como “acoso moral”; na França
“harcèlement moral”; e “ijime” no Japão (CANIATO; LIMA, 2008).
Nascimento (2009) enfatiza que esse tipo de violência é identificada como um
comportamento abusivo, de natureza psicológica, de maneira repetitiva e prolongada, com
exposição do assediado a humilhações e constrangimentos, capazes de afetar a sua personalidade,
dignidade ou integridade psíquica com o objetivo de excluir a vítima do ambiente de trabalho, bem
como prejudicar o exercício de suas funções. Caniato e Lima (2008), apontam ainda que o assédio
moral como sendo uma violência psíquica, que culmina em um cerceamento da autonomia do
indivíduo e da constituição de vínculos de alteridade.
Hirigoyen (2010) menciona 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.
Pedroso et al. (2007) mencionam que o assedio moral acontece nas relações sociais entre o
assediador e o assediado, apresentando-se nas seguintes formas: a forma descendente, em que o
subordinado é agredido por um superior, é entendida como a mais grave e frequente; o assédio
horizontal é aquele em que a agressão é efetivada por um colega de trabalho do mesmo nível
hierárquico; já a forma ascendente se configura quando um superior é assediado por um ou vários
subordinados. Guedes (2003) acrescenta o assédio moral de forma mista, relacionada pela presença
do assediador vertical, o assediador horizontal e a vítima.
A prática do assédio moral culmina em diversas consequências, como os danos físicos, os
psicológicos, que afetam negativamente seu bem-estar e a eficiência de outros trabalhadores, os
prejuízos econômicos às empresas, geradas pelo absenteísmo, o aumento significativo de
afastamentos por doença, a aposentadoria precoce, acarretando prejuízos a toda sociedade
(GUIMARÃES; RIMOLI, 2006).
Observa-se que o assédio moral é uma violência multidimensional, não afeta exclusivamente
a vida pessoal, biológica, ocupacional e social da vítima, mas acarreta prejuízos a toda a sociedade
(FONTES; PELLOSO; CARVALHO, 2011). Entender e detectar tal violência, não é tarefa fácil,
visto que 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 (MARTINS; FERRAZ,
2011).
Nesse contexto, a relevância do presente estudo consiste em proporcionar conhecimento
possibilitando a compreensão, diferenciação e consequentemente identificação das práticas de
assédio moral no ambiente laboral, para que esta seja reconhecida, aplicando-se condutas
preventivas e de combate a essa violência psicológica.
Diante do exposto, a presente pesquisa teve como objetivo caracterizar a produção científica
acerca da prática de assédio moral nos ambientes laborais em periódicos online, no período de 2009
a 2014.
METODOLOGIA
Para o alcance dos objetivos propostos, selecionou-se como método de pesquisa a revisão
integrativa da literatura. Esta é utilizada para a compreensão aprofundada de um fenômeno, com
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base em estudos anteriores, o que permite a reunião dos dados de distintas modalidades de
delineamento de pesquisas e permite a expansão das conclusões (MENDES; SILVEIRA;
GALVÃO, 2008).
Com a finalidade de proceder a essa revisão, foram demarcadas as seguintes etapas
metodológicas: identificação do tema ou questão da pesquisa; realização da amostragem (seleção
dos artigos); categorização dos estudos; definição das informações retiradas das publicações
revisadas; avaliação dos estudos selecionados; interpretação dos resultados; e apresentação dos
resultados da pesquisa (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Na perspectiva de realizar as etapas da pesquisa explicitadas anteriormente e considerandose que um estudo na modalidade de revisão integrativa da literatura norteia-se por uma indagação
ou hipótese, este estudo foi orientado pela seguinte questão: Como os estudos científicos vêm
abordando a prática de assédio moral nos ambientes laborais?
Nesse contexto, partindo da questão de pesquisa, procedeu-se ao levantamento do corpus
literário a ser analisado, mediante os descritores em Ciências da Saúde (DeCS), em português,
através do operador booleano AND foram combinados os descritores “violência psicológica AND
comportamento social AND ambiente de trabalho”.
A literatura compreendeu artigos científicos indexados nas bases de dados Literatura Latino
Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), e na Base de Dados
Brasileira de Enfermagem (BDEnf), mediante busca na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), do
Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME).
Cumpre assinalar que foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados no
período de 2009 a Junho de 2014, no idioma português, que contemplassem em seus títulos e/ou
resumos aspectos relativo à temática proposta, assim como disponibilizados na íntegra,
gratuitamente online.
Posteriormente, foi selecionada, criteriosamente, toda a bibliografia relacionada ao objetivo
proposto. Após a leitura minuciosa, foram catalogados 18 estudos que cumpriram os critérios de
inclusão. A coleta foi realizada durante o mês de agosto de 2014. Utilizou-se para melhor
apresentação e organização um instrumento contendo as variáveis: título, base de dados, ano,
periódico. Na sequência, foi elaborada a categorização das ideias, apresentação dos resultados e
discussão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo foi composto por 18 publicações que discutiam a prática do Assédio Moral
conforme caracterização disposta no quadro 1 a seguir.

TÍTULO
Assédio moral no trabalho: implicações
individuais, organizacionais e sociais.

Violência psicológica na prática
profissional da enfermeira.

ANO DE
PUBLICAÇÃO
2009

2010
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MODALIDADE/
IDIOMA
Artigo Original
LILACS
Artigo original
BDENF

REVISTA
Revista Psicologia:
Organizações e
Trabalho
Revista da Escola de
Enfermagem da USP
[online].
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2010

Artigo Original
LILACS

Revista
Brasileira de
Enfermagem

2010

Artigo Original
LILACS

Psicologia &
Sociedade

2011

Artigo de Revisão
BDENF

Assédio moral no trabalho: uma
responsabilidade coletiva.

2011

Artigo Original
LILACS

Tendência dos estudos sobre assédio
moral e trabalhadores de enfermagem.

2011

A visibilidade do assédio moral no
trabalho de enfermagem.

2012

Violência institucional: vivências no
cotidiano da equipe de enfermagem.
O assédio moral no trabalho na visão
de operadores do direito.
Produção científica em periódicos
online acerca da prática do assédio
moral: uma revisão integrativa.

Intervenções em assédio moral no
trabalho: uma revisão da literatura.
Assédio moral no trabalho e Suas
representações na mídia jornalística.

E se o assédio não fosse moral?
Perspectivas de análise de conflitos
interpessoais em situações de trabalho

Assédio moral no trabalho
Problematizando as Práticas
Psicológicas no Modo de compreender
o Fenômeno Assédio Moral.
Mulher e trabalho: visibilizando o
tecido e a trama que engendram o
assédio moral.
Restabelecendo o poder de agir:
Atendimento grupal para assediados
moralmente no Trabalho.
Histórias de vida marcadas por
humilhação, assédio moral e
adoecimento no trabalho.
Assédio moral, ética e sofrimento
no trabalho.
Situações de assédio moral vivenciadas
por enfermeiros no ambiente de
trabalho.

2012

2012

Artigo de Revisão
LILACS
Artigo de Revisão
BDENF

Artigo de Revisão
LILACS
Artigo original
LILACS

Revista Gaúcha de
Enfermagem
(Online)
Psicologia &
Sociedade
Revista Gaúcha de
Enfermagem
Revista cuidado é
fundamental online
Revista Brasileira
de Saúde
Ocupacional
Revista Saúde
Pública

2012

Artigo original
LILACS

Revista Brasileira
de Saúde
Ocupacional

2012

Artigo de Revisão
LILACS

Revista Brasileira
de Saúde
Ocupacional

2012

Artigo de Revisão
LILACS

Psicologia:
ciência e
profissão

2012

Artigo Original
LILACS

Psicologia em
Revista

2012

Artigo Original
LILACS

2013

Artigo Original
LILACS

2013

Artigo de Revisão
LILACS

2014

SUMÁRIO

Artigo Original
LILACS

Revista brasileira de
psicodrama [online].
Revista Psicologia
& Sociedade

Revista.
Bioética
Acta Paulista de
Enfermagem
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De acordo com a análise dos artigos, ilustrados no Quadro 1, Quinze (83,3%) estudos
estiveram presentes na base de dados LILACS, e três (16,7%) pesquisas na base de dados BDEnf.
No tocante ao ano das publicações, observou-se que 2012 foi o período com o maior número
de artigos publicados sobre a temática investigada, com oito (44,4%) publicações, seguido dos anos
de 2010 e 2011, ambos com três artigos (16,7%) cada, já o ano de 2013, obteve dois (11,1%). Os
anos de 2009 e 2014 emergiram com menor número tendo apenas uma publicação, correspondendo
a (5,55%) cada uma.
Quanto aos periódicos, destacaram-se importantes revistas como a Revista de pesquisa:
Psicologia & Sociedade e a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, com três publicações (16,7%)
cada.
No que concerne às modalidades dos estudos, ressalta-se que, dos 18 artigos selecionados,
onze (61,1%) são originais, e sete (38,9%) de revisão.
Através desses resultados, foi possível categorizar, agrupar e interpretar os dados. A partir
desses procedimentos emergiram dois temas: Tema I: A prática do assédio moral no âmbito laboral
da Enfermagem (Quadro 2); Tema II: Fatores e consequências acerca da prática do assédio moral
no ambiente laboral (Quadro 3).
Tema I: A prática do assédio moral no âmbito laboral da Enfermagem
Quadro 2 – Distribuição dos artigos do tema I segundo o título das publicações selecionadas para o
estudo.
TITULO DO ARTIGO

OBJETIVO

A visibilidade do assédio moral no trabalho de
enfermagem.

Analisar o assédio moral (AM) no trabalho de
enfermagem; propor estratégias para enfrentá- lo.

Situações de assédio moral vivenciadas por
enfermeiros no ambiente de trabalho.

Investigar situações de assédio moral vivenciadas por
enfermeiros em seu ambiente de trabalho.

Violência psicológica na prática profissional da
enfermeira.

Analisar a presença da violência psicológica na prática
profissional da enfermeira; caracterizar o tipo de violência
e o agressor; identificar as reações da vítima após a
agressão.

Violência institucional: vivências no cotidiano da
equipe de enfermagem.

Descrever a vivência dos profissionais da equipe de
enfermagem expostos à violência institucional, discutir
como essas vivências influem no cotidiano e na
organização do serviço e conhecer os eventos causadores
dessas atitudes violentas.

Tendência dos estudos sobre assédio moral e
trabalhadores de enfermagem.

Analisar o conhecimento produzido sobre o assédio moral
na enfermagem, apresentado em publicações nacionais e
internacionais.

Assédio moral no trabalho: uma responsabilidade
coletiva.

Aborda o assédio moral no trabalho como uma
responsabilidade coletiva.

De acordo com os estudos analisados no tema I, destacados no quadro acima, constata- se a
relevância da abordagem acerca do assédio moral nos diversos ambientes laborais.
Cahú et al. (2014) mencionam que enfermeiros alegaram ser vítimas de assédio moral no
ambiente laboral, estes destacaram o quão tal situação reflete no seu exercício profissional,
expandindo-se para sua saúde e influenciando totalmente em seu estado emocional. Tal pesquisa
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demonstrou que a violência psicológica é algo bastante visível na prática profissional da
enfermagem, e que boa parte dessas profissionais relata ter sido vítima em algum momento por
mais de uma vez.
No ambiente laboral da enfermagem o trabalho deve ser guiado no respeito mútuo e
companheirismo, baseado no diálogo constante e saudável, bem como na inserção do código de
ética e conduta dos trabalhadores para nortear as boas práticas no sentido de prevenir a prática do
assédio moral (AZEVEDO; ARAÚJO, 2012).
A violência psicológica sofrida no ambiente laboral é um agravo à saúde dos enfermeiros e
cabe a estes denunciar o abuso de poder, a hostilidade do local de trabalho e reprimir a injustiça. E,
para que isso aconteça tais profissionais devem tomar uma posição firme e decisiva com o objetivo
de combater este fenômeno devastador que é tão antigo, mas que vêm hodiernamente ganhando
espaço no âmbito da enfermagem. (BARBOSA et al., 2011).
Nesse enfoque, Santos et al. (2010) apontam que enfermeiros estão mais exposto a esse tipo
de violência, por estarem muito próximo dos pacientes e familiares. Por sua vez o agressor usa da
violência verbal e até a física. Com isso as vítimas tornam-se angustiadas, estressadas, dificultando
a assistência prestada. Diante disso é importante que gestores procurem a qualidade na assistência,
prestada ao usuário e os trabalhadores, onde os mesmos trabalhem em equipe com objetivos de
melhorar o ambiente de trabalho e melhorar o dialogo entre trabalhadores e usuários, e adquirir
equipes.
No entanto a criação e validação de instrumentos para identificar o assédio moral, elaborados
por enfermeiros, vêm crescendo no sentido de contemplar uma preocupação referente a estes
profissionais, em relação à temática. Tal prática tem conduzido ao adoecimento e
consequentemente prejuízo de suas funções, mencionando que têm aceitado e reproduzido o
assédio moral como parte da cultura organizacional (FONTES; PELLOSO; CARVALHO,
2011).
É veemente salientar para uma reflexão sobre a necessidade de atuação, especialmente na
prevenção e no combate ao assédio moral, de modo a criar novos modelos mentais no ambiente de
trabalho, abordando alguns termos relacionados à melhoria da performance das equipes, bem como
no controle e punição dos responsáveis por tais práticas (GARCIA; TORFO, 2011).
Observa-se, portanto, a prática do assédio moral atrelada ao âmbito da Enfermagem.
Tema II: Fatores e consequências acerca da prática do assédio moral no ambiente laboral
Quadro 3 – Distribuição dos artigos do tema II segundo o título das publicações selecionadas para
o estudo.
TITULO DO ARTIGO

OBJETIVO

Mulher e trabalho: visibilizando o tecido e a
trama que engendram o assédio moral.

Desvelar as múltiplas formas de influência na vida de
mulheres que vivenciaram o assédio moral em seu
contexto de trabalho.

Problematizando as Práticas Psicológicas no
Modo de Compreender o Fenômeno Assédio
Moral.

Problematiza os discursos e estereótipos produzidos pelas
ciências que incidem sobre homens e mulheres que
praticam ou que são vítimas do assédio moral.

Restabelecendo o poder de agir: Atendimento
grupal para assediados moralmente no trabalho.

Apresentar possibilidades de restabelecer o poder de ação
de pessoas assediadas moralmente no trabalho, com base
no referencial psicodramático.

Assédio moral, ética e sofrimento no trabalho.

Caracteriza assédio moral relacionando-o à ética; relata
suas principais repercussões à saúde dos trabalhadores e
comenta brevemente sobre a legislação internacional e
nacional sobre este tema.

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 281
Histórias de vida marcadas por humilhação,
assédio moral e adoecimento no trabalho.

Discutir o relato de vivências de humilhação e de
sofrimento de trabalhadoras que participaram de um grupo
terapêutico com histórias de adoecimento no trabalho.

Intervenções em assédio moral no trabalho: uma
revisão da literatura.

Identificar e sistematizar os métodos de intervenção em
assédio moral.

Se o assédio não fosse moral? Perspectivas de
análise de conflitos interpessoais em situações de
trabalho.

Análise a situações de assédio moral na categoria dos
profissionais.

Assédio moral no trabalho: implicações
individuais, organizacionais e sociais.

Analisar as implicações comportamentais do assédio
moral para o indivíduo, para a organização e para a
sociedade, sob o ponto de vista de um trabalhador ,
vítima de assédio moral.

Assédio moral no trabalho e suas representações
na mídia jornalística.

Analisar os discursos sobre assédio moral veiculados na
mídia jornalística impressa.

Produção científica em periódicos online Acerca
da prática do assédio moral: uma revisão
integrativa.

Caracterizar a produção científica sobre os cenários do
assédio moral em periódicos Online nas áreas de Saúde,
Ciências Sociais e Humanas, no período de 2002 a 2010.

O assédio moral no trabalho na visão de
operadores do direito.

Analisar a concepção de operadores do direito acerca do
assédio moral no trabalho, sua avaliação nas instâncias
jurídicas.

Assédio moral no trabalho.

Aborda diferentes ângulos de análise, diferentes
metodologias, e os artigos presentes neste número da
RBSO representam essa diversidade.

Conforme os estudos contemplados no tema II, evidenciados no quadro acima, constata- se os
fatores e consequências do assédio moral que levam o indivíduo ao sofrimento intenso mediante
humilhações e situações vivenciadas no âmbito do trabalho.
Nesse cenário Antunes, Carlotto e Strey (2012), mencionam que as mulheres estão mais
vulneráveis a sofrer o assédio moral no âmbito do trabalho, um dos fatores é a humilhação contínua,
deixando marcas por toda sua vida. Diante disso como consequências a mulher sente-se inferior e
considera-se incapaz até de realizar suas atividades diárias. As diferenças de gênero perpetuam a
prática do assédio moral nos trabalhadores, acarretando serias consequências negativas tanto para o
mercado de trabalho quanto para a igualdade de gênero. Faz-se necessário uma articulação de
toda sociedade para que esses estereótipos sejam desfeitos, e que tais diferenças sejam minimizadas,
e conceitos sejam desfeitos para a harmonia e minimização do assédio (MEURER; STREY, 2012).
Bobroff e Martins (2013) enfatizam que os efeitos da violência moral na vida dos seres
humanos são devastadoras, relacionado principalmente as doenças psíquicas emocionais. Com isso
é fundamental uma preservação da saúde mental dos trabalhadores que convivem com diversas
pessoas em ambientes diferentes.
Uma pesquisa de Martins et al., (2012), demostram que a vítima quando esta sofrendo o
assédio começa a ter mudanças e tomar decisões inadequadas diante do convívio de trabalho e
familiar. Foi observado que um apoio psicológico é fundamental para contribuir com mudanças
positivas quanto a visão de trabalho. Grupos de apoios auxiliam na identificação do agressor e na
ajuda terapêutica para com a vítima.
Um estudo salienta sobre experiências de humilhações sofridas no âmbito laboral, ressaltando
que o apoio psicológico é de total importância para superar esses dilemas e essas dores que são tão
penosas e difíceis de superar (SCHLINDWEIN, 2013).
É importante enfatizar que o assédio moral emerge em um contexto histórico social e
econômico, onde a partir do momento em que o agressor se sente superior, começa a diminuir uma
vítima e humilhar constantemente. Nesse sentido a vítima começa a sofrer danos a sua saúde,
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sentindo-se fraco e indisposto a trabalhar e desenvolver suas habilidades laborais (GLINA;
SOBOLL, 2012).
Para o entendimento das consequências do assédio moral é necessário uma visão holística,
levando em consideração aspectos como renda econômica, questões políticas, até a forma de
organização desse trabalho, em uma possibilidade que contemple o sujeito envolvido de forma
única e singular. É de total importância que o individuo busque ajuda para superar essas
consequências (VIERA; LIMA; LIMA, 2012).
Nesse prisma Cahú et al., (2011) em sua pesquisa constatou que os periódicos online, revela
que a prática do assédio moral não é restrita apenas ao âmbito laboral podendo ser também em
ambientes escolares, no que tange as consequências ao trabalhador afirma que tal pratica trás
consequências severas para o assediado, como depressão, angústia, problemas de ordem
respiratória, baixa no sistema imunológico, caracterizando problemas psicossomático. Nesta
perspectiva a empresa sofre com essas consequências uma vez que ocorrerá a baixa na assiduidade
do trabalhador que se sentira desmotivado, inseguro e consequentemente isso refletirá na
diminuição da sua produção diária.
Segundo Garbin e Fischer (2012) as situações de violência no trabalho, causa sofrimento,
afetando a dignidade da pessoa, sentimentos, perspectiva de vida e seu mundo relacional. Enfatizam
que este tipo de violência leva a patamares mais abundantes a debate referente à precarização do
trabalho, degradação, denunciando os abusos e as formas de violências psicológicas, sendo ali
exercidas diariamente. Soares e Oliveira (2012) enfatizam as diversas características do assédio
moral, com enfoque para as consequências dessa prática. É relevante salientar que o assedio moral
não é uma prática isolada, é um resultado de vários fatores sociais complexos, estando presente
nas instituições. Estas instituições devem se articular para criar um equilíbrio em que ocorra o
restabelecimento da saúde e da dignidade do labutar, entendendo o ser humano como um
indivíduo único e singular (ELGENNENI, 2009).
No que concerne à dignidade dos trabalhadores pode-se referir assédio moral como um
conjunto de comportamentos que os atingem de forma repetida, objetivando realizar pressão
psicológica no ambiente laboral. Levando a crer que geralmente ocorrem dentro das políticas
organizacionais, pautadas pela competitividade e o estabelecimento de metas abusivas. Entretanto
vale ressaltar que um fator crucial que dificulta a denuncia dos trabalhadores é o medo do
desemprego (BATTISTELLI; AMAZARRAY; KOLLER, 2011).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O referido estudo desvelou sobre a prática do assédio moral no ambiente laboral, enfatizando
seus fatores e consequências para saúde da vítima.
Observou-se que a prática do assédio moral está bastante atrelada ao âmbito laboral da
Enfermagem. Constataram-se também os fatores e consequências da prática do assédio moral no
ambiente laboral.
Portanto, compreende-se a complexidade desse tema, motivo pelo qual ocorre a necessidade
da disseminação aos futuros profissionais que o assédio moral é uma violência intencional, sutil,
silenciosa e repetitiva, sendo uma realidade constante no ambiente de trabalho devido, em
consequência da competitividade, acarretando consequências negativas para vida da vítima,
degradando as relações interpessoais.
Nesse contexto, há que se ressaltar que o referido tema deve ganhar mais notoriedade nas
pesquisas e exposições literárias no cenário nacional. Dessa forma, contribuirá para a divulgação do
assédio moral, apresentando de maneira profunda o assunto e suas sérias consequências, além de
disseminar informações sobre a temática aqui abordada.
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AUXILIANDO O PLANEJAMENTO EM SAÚDE
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RESUMO
Referindo-se a atenção primária e a prevenção de doenças, os indicadores de saúde são parâmetros
utilizados internacionalmente com o objetivo de avaliar, sob o ponto de vista sanitário, a higidez de
agregados humanos, bem como fornecer subsídios aos planejamentos de saúde, permitindo o
acompanhamento das flutuações e tendências históricas do padrão sanitário de diferentes
coletividades consideradas à mesma época ou da mesma coletividade em diversos períodos de
tempo. Através de uma pesquisa quantitativa realizada na USF Santa Clara, entre setembro e
novembro de 2013, na qual foram colhidos os Indicadores dos meses de abril, maio e junho de
2013, e de uma análise descritiva com dados não probabilísticos, foram analisados e discutidos os
referidos Indicadores de Saúde. Dos nove Indicadores colhidos, foi possível analisar que quatro
deles não atingiram a meta em nenhum dos meses (SIS-Hiperdia – hipertensos, Citológico,
Cobertura mensal de primeira consulta odontológica e Visita de ACS), três atingiram todas as metas
(SIS-Pré-natal, Gestante no 1º trimestre e Conclusão de acompanhamento gestacional), um atingiu a
meta dois por meses (Ação coletiva de escovação dental supervisionada) e dois atingiram as metas
em apenas um dos meses (SIS-hiperdia – diabéticos e SIS-colo). Dessa forma ressalta-se a
importância dos Indicadores de Saúde para caracterização de uma comunidade, nos quais são
retratadas suas necessidades de saúde, objetivando a implementação de estratégias capazes de
ampara-la e contribuir para melhoria das condições de vida, a partir da articulação entre gestores,
profissionais e usuários, alcançando, assim, as metas estabelecidas pelo MS.
INTRODUÇÃO
O Ministério da Saúde define o Sistema Único de Saúde (SUS) como um dos maiores
sistemas públicos de saúde do mundo. Ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o
transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.
Amparado por um conceito ampliado de saúde, o SUS foi criado, em 1988 pela Constituição
Federal Brasileira, para ser o sistema de saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros.
No processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) vem-se conseguindo superar
obstáculos importantes. Mesmo em tempos de políticas de redução do Estado e de desfinanciamento
dos setores sociais, os serviços públicos de saúde foram ampliados, cresceu o número de
trabalhadores no setor, a saúde chegou a praticamente todos os municípios do país e, recentemente,
conseguiu-se assegurar recursos mínimos para o setor. Hoje, há um sistema descentralizado, que
conta com mecanismos democráticos de funcionamento, incluindo instâncias de pactuação entre os
gestores e mecanismos de controle social (FEUERWERKER, 2005).
A Lei 8.080/90, norma infraconstitucional reguladora do sistema, definiu o SUS com um
comando único em cada esfera de governo e colocou o Ministério da Saúde como gestor no âmbito
da União. No art. 7º do Capítulo II – Dos Princípios e Diretrizes – a lei estabelece entre os
princípios do SUS a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência. Tal proposição constituiu grande mudança da situação até então vigente. O Brasil
passou a contar com um sistema público de saúde único e universal (ANDRADE; ANDRADE,
2010).
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Na abrangência do SUS destaca-se a Atenção Básica. A atenção básica consiste numa
estratégia de levar saúde a população de forma contínua e sistematizada, utilizando de forma
conjunta práticas preventivas e curativas, levando em consideração o indivíduo e a comunidade.
Dessa forma os centros de saúde primária são organizados para conseguir lidar com a maioria dos
problemas dentro da unidade e com um médico de formação em clínica geral, caso não haja
recursos suficientes para sanar as problemáticas da comunidade aí então os usuários são
encaminhados para outras esferas do sistema único de saúde (GIL, 2006).
Para Gil (2006), é na atenção básica que existe uma maior dedicação aos problemas de saúde
mais frequentes e que são identificados na fase inicial. A mesma ainda é responsável por promover
a saúde uma vez que é a porta de entrada, quando população e equipe profissional se encontram, é o
primeiro recurso de saúde a ser procurado quando há necessidade. Dessa forma a saúde passou não
mais a ser vista como a ausência de doença, mas pela presença da qualidade de vida e o SUS se
encarrega de gerir sistemas organizacionais, com descentralização e a hierarquização, propondo
ação seguindo três eixos que visão promoção à Saúde, prevenção de enfermidades e acidentes e
atenção Curativa.
Referindo-se a atenção primária e a prevenção de doenças, os indicadores de saúde são
parâmetros utilizados internacionalmente com o objetivo de avaliar, sob o ponto de vista sanitário, a
higidez de agregados humanos, bem como fornecer subsídios aos planejamentos de saúde,
permitindo o acompanhamento das flutuações e tendências históricas do padrão sanitário de
diferentes coletividades consideradas à mesma época ou da mesma coletividade em diversos
períodos de tempo (ROUQUAYROL, 1993).
Segundo a Anvisa (2008), o indicador é uma variável, característica ou atributo capaz de
sintetizar, representar ou dar maior significado ao que se quer avaliar. Desse modo, o indicador de
saúde é um instrumento de mensuração para gerenciamento, avaliação e planejamento das ações de
saúde possibilitando mudanças efetivas nos processos e nos resultados, por meio do
estabelecimento de metas e ações prioritárias que garantem a melhoria contínua e gradativa de uma
situação ou agravo.
Partindo desse cenário é imprescindível que se construa um diagnóstico situacional da área
que abrange a comunidade que se queira trabalhar. Entende-se por diagnóstico situacional ou
organizacional como o resultado de um processo de coleta, tratamento e análise dos dados colhidos
no local onde se deseja realizá-lo. Esses dados são oriundos da participação efetiva das pessoas que
atuam no local de estudo. O diagnóstico pode ser considerado como uma das mais importantes
ferramentas de gestão. É uma pesquisa das condições de saúde e risco de uma determinada
população, para posteriormente planejar e programar ações. Para planejar e direcionar as ações de
saúde é necessário conhecer a realidade, a dinâmica e os riscos que a comunidade está inserida e
também a forma como estão organizados os serviços e as rotinas das unidades básicas de saúde e
das ESF (REZENDE et al, 2010).
Nessa perspectiva, questiona-se: o Diagnóstico Situacional pode ser utilizado enquanto
ferramenta de gestão em saúde? No sentido de responder a essa questão norteadora, elaboramos o
seguinte objetivo:
OBJETIVO: Apresentar o diagnóstico situacional enquanto ferramenta de gestão em saúde.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de análise descritiva com dados não probabilísticos,
realizada na USF Santa Clara, durante os estágios do Módulo de Atenção à Saúde I dos alunos de
Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. A coleta de dados ocorreu no período de
setembro a novembro de 2013. Utilizou-se um questionário estruturado com questões norteadoras
para atender ao objetivo da pesquisa. A análise dos dados foi pelo Excel 2013, gerando gráficos e
tabelas para exposição dos resultados, utilizando a estatística descritiva.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Indicadores calculados:

o SIS-HIPERDIA
◦ CAPTAÇÃO DOS PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL (META:
70%)
Forma de Cálculo:

Mês

Total
da Nº
de Hipertensos
população
portadores de Estimados
maior de 18 hipertensão
(SIAB)
anos
cadastrados
cadastrada no (HIPERDIA)
SIAB

Cálculo
da Cálculo
População
Indicador
estimada

Abril

1907

1907--- 100%

Indicador =

X ----- 24,2%

296 x100/461,5

X = 461,5%

=

296

24,2%

do

64,1%
(abaixo)
Maio

1909

320

24,2%

1909----100%

Indicador =

Y ------24,2%

320 x 100 / 462
= 69,2%
(abaixo)

Junho

1917

319

24,2%

1917 ---100% Indicador =
Z ----24,2%
319 x 100 / 464
Z= 464
(abaixo)

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 288

o CAPTAÇÃO DOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS (META: 70%)
Forma de Cálculo:

Mês

Abril

Total da
população
maior de 18
anos
cadastrada
no SIAB

Nº de
portadores de
diabetes
cadastrados

1907

78

Diabéticos
Estimados

Cálculo da
População
estimada

Cálculo dos
Indicadores

190---100%

Indicador =

X ----5,3%

78 x100/101

X = 101

=

(SIAB)

(HIPERDIA)
5,3%

77%
(acima)
Maio

1909

55

5,3%

190---100%

Indicador =

Y ---5,3%

55 x100/101,2

Y= 101,2

= 54,4%
(acima)

Junho

1917

36

5,3%

1917--100%
Z---5,3%
Z= 101,6

Indicador =
36 x 100/101,6
= 35,4%
(muito abaixo)

Conclui-se que as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde, referentes ao número de
nascimentos captados no território foi superior nos três meses analisados em relação à meta
estabelecida, de 50%. Diante desta análise, a unidade se mostrou bastante eficiente no que se refere
a esse indicador. Logo, faz-se necessário a permanência desse empenho sempre em busca do melhor
para a população.
o SISPRENATAL
o CAPTAÇÃO DE GESTANTE NO PRIMEIRO TRIMESTRE (META 75%)
Forma de Cálculo:
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Mês

Nº de gestantes cadastradas no
SISPRENATAL até o 1º
trimestre em determinado local e
período. (SISPRENATAL)

N° de gestantes cadastradas
no mesmo local e período
(SISPRENATAL)

Cálculo
Indicador

do

Abril

1

1

1 x 100 / 1 =
100%
(atingiu a meta)

2

Maio

2

2 x 100 / 2 =
100%
(atingiu a meta)

4

Junho

5

4 x 100 / 5 =
80%
(atingiu a meta)

A captação de gestantes no primeiro trimestre é sempre uma dificuldade nas unidades de saúde.
Uma vez que nos primeiros meses da gestação, a mulher não percebe que está grávida ou então
tenta esconder sua gravidez dos familiares. No entanto, a unidade se mostrou bastante eficaz na
realização dessa captação de gestantes no primeiro trimestre. Isso foi alcançado, principalmente,
devido ao trabalho dos agentes comunitários de saúde.
o COBERTURA DE CONCLUSÃO DE ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL
(META – 20%)
Forma de Cálculo:

Mês

Nº de gestantes cadastradas no
SISPRENATAL que concluíram
o acompanhamento em
determinado local e período
multiplicado por 100
(SISPRENATAL)

Nº de gestantes
Cálculo do Indicador
cadastradas no
SISPRENATAL até o
1º trimestre no
mesmo local e
período
(SISPRENATAL)

Abril

16

22

16 x 100 / 22 = 72,7%%
(atingiu a meta)

Maio

14

20

14 x 100 / 20 = 70%
(atingiu a meta)

Junho

15

22

15 x 100 / 22 = 68,2%
(atingiu a meta)

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 290

Pode-se observar que de acordo com as metas propostas pelo Ministério da Saúde, que a
maior parte das gestantes que foram captadas no primeiro trimestre concluiu o acompanhamento
gestacional. Resultado esse que foi demonstrado pelos altos índices dos indicadores.

o SISCOLO
o COBERTURA DE PREVÊNÇÃO DO CÂNCER CÉRVICO-UTERINO NAS
MULHERES DE 25 A 64 ANOS (META – 30% ao ano, 2,5% ao mês, 7,5% ao
trimestre).
Forma de Cálculo:

Mês

Nº de exames citopatológico
cérvico-vaginal em mulheres
na faixa etária de 25 à 64
anos, em determinado local e
período (SISCOLO)

População feminina,
na faixa etária de 25
à 64 anos o mesmo
local e período
(SIAB)

Cálculo do Indicador

Abril

12

736

12 x 100 / 736 =
1,63%%
(não atingiu a meta)

Maio

16

740

16 x 100 / 740 =
2,16%
(não atingiu a meta)

Junho

16

726

16 x 100 / 726 = 2,2%
(atingiu a meta a meta)

TOTAL = 1,63 + 2,16 + 2,2 = 5,99% (não atingiu a meta)

A captação de mulheres para o exame citopatológico, normalmente, gera dificuldades para
que haja o alcance das metas propostas para a unidade. Isso fica evidente a partir dos resultados dos
indicadores obtidos. Esse não comparecimento das mulheres é resultado de uma série de fatores,
tais como preconceito com o exame, falta de informação sobre sua importância, horários limitados
e, até mesmo, a metodologia utilizada pelo profissional de saúde no momento do exame.
Diante dessa situação, algumas intervenções deverão ser utilizadas como, por exemplo, uma
diminuição das barreiras organizacionais a fim de contemplar essas mulheres que possuem tempo
limitado para comparecerem à unidade. Também devem ser avaliadas as questões sobre uma maior
humanização dos profissionais de saúde no momento do exame, aumentar a informação da
população sobre o valor do exame Papanicolau, através de campanhas informativas, as quais têm o
ACS como o principal elo entre a comunidade e o sistema de saúde.

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 291

o COBERTURA MENSAL DA PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA (META –
2,1% ao mês, 25% ao ano)
Forma de cálculo:

Mês

Nº total de primeiras
consultas
odontológicas
programáticas
realizadas em
determinado local e
período (SIA)

População no mesmo
local e período
(SIAB)

Cálculo do Indicador

Abril

32

2485

32 x 100 / 2485 =
1,28%%
(não atingiu a meta)

Maio

42

2475

42 x 100 / 2475 =
1,69%
(não atingiu a meta)

Junho

20

2485

20 x 100 / 2495 =
0,8%
(não atingiu a meta)

Como a primeira consulta consiste na ida e no retorno do usuário para ser computada e o
número de pessoas que retornam é mínimo, o índice se torna muito reduzido e contribui para o não
alcance das metas pré-estabelecidas para essa categoria.
As intervenções propostas são, basicamente, o aumento do número de profissionais de
odontologia na unidade, diminuir as barreiras organizacionais, ampliando os horários de
atendimento, e aumentar a oferta de materiais e instrumentos odontológicos para os profissionais.
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o COBERTURA MENSAL DA AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL
SUPERVISIONADA (META - 24% ao ano e 3% ao mês)
Forma de cálculo:

Mês

Nº de pessoas
participantes na ação
coletiva dental
supervisionada
realizadas em
determinado local e
período – média de
12 meses -(SIA)

População no mesmo
local e período
(SIAB)

Cálculo do Indicador

Abril

104

2485

104 x 100 / 2485 =
4,18%%
(atingiu a meta)

Maio

91

2475

91 x 100 / 2475 =
3,67%
(atingiu a meta)

Junho

0

2485

(No terceiro mês não
houve escovação por
motivos
desconhecidos)

0 x 100 / 2495 = 0%
(não atingiu a meta)

Analisando-se os dados obtidos, foi verificado que nos dois primeiros meses as metas foram
atingidas. Porém, no terceiro mês, ocorreu um imprevisto por motivos desconhecidos pelo grupo.
Algumas possibilidades foram propostas pelo grupo como, por exemplo, as possíveis férias do
profissional odontológico e a falta de material para realização da atividade.
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o COBERTURA DE VISITAS DE ACS (META – 100%)
Forma de cálculo:

Mês

Abril

Nº de visitas
domiciliares de ACS
(SIAB)

N º total de famílias
cadastradas

476

755

Cálculo do Indicador

(SIAB)
476 x 100 / 755 =
63%%
(não atingiu a meta)

Maio

464

755

464 x 100 / 755 =
61,45%
(não atingiu a meta)

Junho

505

755

505 x 100 / 755 =
66,9%
(não atingiu a meta)

O trabalho de um ACS é de extrema importância para o perfeito funcionamento da unidade,
uma vez que é a partir deles que são obtidos os dados a serem repassados sobre a população em
todas as categorias dos indicadores de saúde. Como a meta de 100% não foi atingida pelos ACS,
algumas intervenções deverão ser feitas na unidade. Dentre elas, podemos destacar o aumento no
número de ACS e, como consequência, uma subdivisão das microáreas a partir de um mapeamento
atualizado do território. Com isso, o número de famílias visitadas por um Agente Comunitário de
Saúde será reduzido e, consequentemente, terá maior qualidade nas visitas.
Elaboração de tabela com conclusões de todos os indicadores calculados.
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Indicador
saúde

de Meta
70% ao mês

SIS-Hiperdia –
Hipertensos
SIS-HiperdiaDiabéticos

SIS-Prenatal

70% ao mês

50% ao mês

Gestane no 1º 75% ao mês
trimestre

Conclusão
gestante

Citológico

Primeira
consulta
odontológica

Escovação

ACS

da 20% ao mês

2,5% ao mês

2,1% ao mês

3% ao mês

100% ao mês

Mês

Resultado
Indicador

Abril

64,1%

Não atingiu a meta

Maio

69,2%

Não atingiu a meta

Junho

68,75%

Não atingiu a meta

Abril

77%

Atingiu a meta

Maio

54,4%

Não atingiu a meta

Junho

35,4%

Não atingiu a meta

Abril

61,7%

Atingiu a meta

Maio

80%

Atingiu a meta

Junho

79,3%

Atingiu a meta

Abril

100%

Atingiu a meta

Maio

100%

Atingiu a meta

Junho

80%

Atingiu a meta

Abril

72,7%

Atingiu a meta

Maio

70%

Atingiu a meta

Junho

68,2%

Atingiu a meta

Abril

1,63%

Não atingiu a meta

Maio

2,16%

Não atingiu a meta

Junho

2,2%

Não atingiu a meta

Abril

1,28%

Não atingiu a meta

Maio

1,69%

Não atingiu a meta

Junho

0,8%

Não atingiu a meta

Abril

4,18%

Atingiu a meta

Maio

3,67%

Atingiu a meta

Junho

0%

Não atingiu a meta

Abril

63%

Não atingiu a meta

Maio

61,45%

Não atingiu a meta

Junho

66,9%

Não atingiu a meta
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É necessário conhecer a realidade da comunidade para que se possa caracterizar a população
de forma a conhecer as necessidades de saúde para direcionar o trabalho da ESF com a finalidade
de poder implementar estratégias e programas capazes de amparar a comunidade e contribuir para
melhoria das condições de vida.
Tivemos a oportunidade, enquanto acadêmicos, de ver de perto a realidade do sistema único
de saúde, sua dinâmica de trabalho, a rotina de atendimentos, a relação entre a demanda crescente
da população e os recursos disponíveis.
Dessa forma ressalta-se a importância dos indicadores de saúde para caracterização de uma
comunidade, e a partir deles a articulação entre gestores, profissionais e usuários para a elaboração
de estratégias a fim de alcançar as metas estabelecidas pelo MS.
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DOENÇA DE CASTLEMAN: RELATO DE CASO
CASTLEMAN'S DISEASE: CASE REPORT
Ana Débora Bandeira Alves1
Isabela Maria Cândida Ferreira Dornelas2
Natália Brasil do Amaral3

RESUMO: A doença de Castleman (DC) descrito pela primeira vez, nos anos 50, por Castleman
consiste em um distúrbio linfoproliferativo benigno raro, sendo sua etiologia pouco conhecida e de
natureza multicausal incluindo, por exemplo, Herpes Vírus Humano - 8 (HHV-8), sarcoma de
células dendríticas foliculares e doença de Hodgkin. Não há predomínio entre gênero e raça, sendo
mais comum até os 30 anos. Relatamos um caso de Doença de Castleman, de forma unicêntrica e
subtipo plasmocitária em paciente de 21 anos, masculino, diagnosticado aos 8 anos. Este apresentou
linfonodomegalia em região cervical, e, pequenas alterações em alguns exames laboratoriais além
do achado na radiografia de tórax, que evidenciava sombra de tonalidade de partes moles de forma
ovalada medindo aproximadamente 4,5 cm de diâmetro, projetada posteriormente na base do
pulmão esquerdo. O tratamento proposto baseou-se na excisão cirúrgica desse nódulo e gânglios,
assim como o acompanhamento do paciente através de exames semestrais como tomografias
cervicais e torácicas, hemograma, sorológicos, entre outros.
PALAVRAS-CHAVE:
angiofolicular linfóide.

doença

de

Castleman,

hiperplasia

linfóide

reativa,

hiperplasia

ABSTRACT: Castleman's disease (AD) described the first time in 50 years, by Castleman consists
of a rare benign lymphoproliferative disorder, its etiology is poorly understood and multifactorial in
nature including, for example, Human Herpes Virus - 8 (HHV-8) , follicular dendritic cell sarcoma
and Hodgkin's disease. There is no predilection for gender and race, being more common by age 30.
We report a case of Castleman's disease, of lozalizated form and plasma cell subtype in a patient of
19 year old male diagnosed at age 8. This showed lymphadenopathy in the cervical region, small
changes in some laboratory tests beyond finding on chest radiography that showed shadow shade of
soft parts ovate measuring approximately 4.5 cm in diameter, designed posteriorly on the base of
the left lung. The proposed treatment was based on the surgical excision of the nodule and lymph
nodes as well as accompanied by the patient through midterms as cervical and thoracic CT scans,
blood tests, serological, and others.
KEY WORDS: Castleman's disease, reactive lymphoid hyperplasia, lymphoid hyperplasia
angiofollicular.
INTRODUÇÃO
A doença de Castleman é uma doença linfoproliferativa rara, de causa desconhecida,
descrita originalmente por Castleman em 19566. É caracterizada pelo grande aumento de volume de
linfonodos8, raramente com comprometimento extraganglionar (5%)6. Não há predomínio de gênero
ou raça8, e pode acometer indivíduos de qualquer faixa etária3. A doença localizada tem maior
incidência em adolescentes e adultos jovens, enquanto a forma multicêntrica acomete mais
indivíduos idosos3. O número de casos ou famílias publicados foi de, apenas, 400 11, e, 5 casos na

1

- Aluna do oitavo período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM-PB).
Aluna do oitavo período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM-PB).
3- Aluna do sétimo período de Medicina da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
2-
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forma nódulo pulmonar único, de 2001 a 20116, não sendo encontrado na literatura dados adicionais
sobre sua incidência nos últimos anos.
Também conhecida como hiperplasia angiofolicular linfóide, hiperplasia de nódulo
linfático gigante e linforreticuloma folicular, sua etiologia é pouco conhecida e de possível natureza
multicausal, incluindo Herpes Vírus Humano - 8 (HHV-8), pênfigo paraneoplásico, doença de
Hodgkin, sarcoma de células dendríticas foliculares e miastenia grave3. Tem sido relacionado ainda
com disproteinemias e proliferação excessiva de células B de caráter policlonal9.
A apresentação clínica dessa doença pode ser unicêntrica, com linfadenopatia
localizada, usualmente mediastinal ou no hilo pulmonar, ou pode ser multicêntrica, com
linfadenopatia generalizada e organomegalia, sendo esta a mais freqüentemente relacionada ao
HHV-8. Em pacientes assintomáticos, a massa mediastinal é freqüentemente detectada
incidentalmente na radiografia de tórax solicitada por outra razão 1.
Este distúrbio linfóide apresenta três variantes histológicas: hialino-vascular (maioria
dos casos), variante células plasmáticas (8 a 9% dos casos) e misto (1 a 2% dos casos). A forma
localizada está associada à variante hialino-vascular em 90% dos casos 6. Acomete mais
frequentemente o mediastino anterior, superiormente8. Porém as massas também podem ser
encontradas no pulmão, músculo, região cervical e pelve9.
Durante as últimas décadas os subtipos histológicos da DC foram expandidos. A
classificação histopatológica foi modificada e atualizada, diferenciando cinco formas: hialinovascular, células plasmocitárias, misto, associado ao HPV-8 e multicêntrico não especificado10.
A forma localizada é geralmente assintomática podendo estar associada à anemia
ferropriva e trombocitopenia7. A forma multicêntrica está mais frequentemente associada a
pacientes portadores do vírus HIV e sarcoma de Kaposi, manifestando-se frequentemente com
sintomas sistêmicos como febre, perda de peso, sudorese noturna e esplenomegalia; e, resultados
laboratoriais anormais como: hipergamaglobulinemia, elevação de enzimas hepáticas, anemia,
trombocitopenia e elevação da IL-610.
A Tomografia revela geralmente uma massa bem delimitada e localizada, com
acentuada captação de contraste6. O diagnóstico definitivo é baseado na histologia 10.
A doença localizada é tratada cirurgicamente com a ressecção da lesão, podendo ser
utilizada ressecção incompleta ou radioterapia como terapêutica adjuvante em pacientes com risco
de recorrência ou em doentes sem condições operatórias. E, na forma multicêntrica, vem sendo
utilizado a quimioterapia, corticoterapia sistêmica, e mais recentemente, os anticorpos
monoclonais6.
Esse relato tem como objetivo expor o caso de RPC, 21 anos, diagnosticado, aos 8 anos,
com Doença de Castleman, bem como salientar os principais aspectos clínicos e terapêuticos dessa
doença. Os dados desse relato foram obtidos através de entrevistas com o paciente e os exames
laboratoriais e de imagem realizados pelo mesmo.
RELATO DE CASO
Em abril de 2000, o paciente do sexo masculino RPC, 8 anos, apresentou aumento de
volume em região cervical, sendo levado para uma avaliação pediátrica. Ao exame, foi encontrado
hipertrofia de linfonodo cervical esquerdo, não doloroso. Devido a recente notificação de alguns
casos de tuberculose na microárea onde residia, foi levantada a suspeita de tuberculose ganglionar,
sendo solicitado radiografia de tórax (PA/Perfil). Realizada no dia 17/10/2000, evidenciou
condensações agudas na base do pulmão direito, levando a confirmação diagnóstica de tuberculose
ganglionar.
Foi realizada uma nova consulta pediátrica, devido à insegurança da mãe com relação
ao diagnóstico, onde foram solicitadas nova radiografia e hemograma. Após 8 dias, foi realizada
nova radiografia que identificou sombra de tonalidade de partes moles de forma ovalada medindo
aproximadamente 4,5 cm de diâmetro, projetada posteriormente sobre a base do pulmão esquerdo.
No hemograma (11/2000), foi detectado valores de hemácias (4,2 milhões/mm3), hemoglobina
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(12,2 g/dl), hematócrito (38%) e na linhagem leucocitária, concentrações elevadas de eosinófilos
(14%) e linfócitos típicos (33%).
Diante dos resultados laboratoriais, o paciente foi encaminhado para avaliação com uma
pneumologista, que solicitou hemograma, tomografia (tórax, crânio, cervical e abdômen) e o teste
tuberculínico. No dia anterior a consulta, o paciente apresentou episódio de febre, aferida em 40
graus. A médica propôs tratamento sintomático, com uso de paracetamol, até a chegada dos
resultados dos exames.
Em 14/11/2000, o resultado do hemograma evidenciou: Hemoglobina 10,7,
Hematócrito 32,9 , Segmentados 67%, Eosinófilos 7%, Linfócitos Típicos: 23%;DHL: 235,
Cálcio: 11,7. Após 10 dias, foi repetido o exame e apenas os eosinófilos (18%), linfócitos
típicos(31%) e cálcio (12%) mantiveram-se alterados.
Em 22/11/2000 foi realizada tomografia de crânio, cervical, abdome e tórax. Todos os
exames encontravam-se sem anormalidades, exceto a tomografia de tórax, que apresentava: imagem
nodular em lobo inferior do pulmão esquerdo, com contornos regulares medindo aproximadamente
1,0 cm de diâmetro, e, massa homogênea de contornos regulares com densidade de partes moles e
realce periférico pelo contraste, localizada na goteira para-vertebral inferior esquerda.
Foi realizado Teste Tuberculínico, o qual teve resultado negativo. Com o diagnóstico
ainda incerto, em dezembro do mesmo ano, o paciente foi encaminhado para o cirurgião torácico
que realizou biópsia do gânglio cervical. O resultado do exame imunohistoquímico mostrou:
hiperplasia linfóide folicular reativa, com exuberante plasmocitose, remetendo este contexto clínico
à doença de Castleman, variante plasmocitária. A conduta adotada pelo cirurgião foi expectante.
Após alguns meses o paciente evoluiu com queixa de dispneia ao repouso, e foi então
solicitado uma nova radiografia no dia 16/11/2001, que revelou imagem com densidade de partes
moles em projeção da silhueta cardíaca, a nível do mediastino superior, a esquerda, medindo 6 cm.
Devido ao aumento considerável da massa, o médico optou pela mudança da conduta.
Visto que o paciente apresentava apenas uma única massa (forma unicêntrica), o
tratamento escolhido pelo cirurgião torácico foi a excisão cirúrgica da lesão, pois, essa é a conduta
terapêutica padronizada para esta forma. Foi retirado o nódulo no lobo inferior do pulmão esquerdo
e, a massa com densidade de partes moles, na goteira para-vertebral inferior esquerda. A
imunohistoquímica evidenciou uma proliferação difusa de células plasmáticas no tecido
interfolicular, compatível com Doença de Castleman variante plasmocitária. Após o tratamento, foi
feito o seguimento clínico através de tomografias cervicais e torácicas, radiografias de tórax e
hemogramas semestralmente.
Posteriormente, em maio de 2002, o paciente queixou-se de uma nova formação nodular
em região cervical. Ao exame, foi encontrado hipertrofia linfonodal, sendo indicada pelo cirurgião
torácico a excisão cirúrgica com biópsia. No dia 23 do mesmo mês, o anatomo-patológico da região
cervical revelou a presença linfonodo cervical com hiperplasia linfóide folicular reativa,
identificando doença de Castleman.
Após esse tratamento, a conduta de seguimento semestral foi continuada, com
tomografia de tórax (01/11/2002), que não apresentou anormalidades. Diante da ausência de
resultados significativos nas tomografias, foi decidido dar continuidade ao acompanhamento
semestral.
Desde o dia 07/10/2004, encontra-se apenas um pequeno nódulo denso, de natureza
residual, localizado no lobo inferior do pulmão esquerdo, não necessitando de intervenção cirúrgica.
Para avaliar a função pulmonar, no acompanhamento do paciente, foi realizado espirometria em
27/01/2005, com o achado de leve distúrbio restritivo (CVFpré : 63% , CVF pós: 66%, VEF1 pré:
65%, VEF1 pós: 70%, VEF1/CVF pré: 103%, VEF1/CVF pós: 107%).
O paciente segue sem queixas ou achados significativos nos exames laboratoriais e de
imagem, realizados no seguimento semestral, até o presente momento.
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DISCUSSÃO
A Doença de Castleman (DC) é um distúrbio raro que afeta o tecido linfóide e pode
acometer ambos os sexos e em qualquer idade, podendo apresentar-se clinicamente de duas formas:
unicêntrica, com linfadenopatia localizada, afetando em 75% dos casos o mediastino, 15%
abdômen, retroperitônio ou pelve, 10% a cabeça ou pescoço;7 e multicêntrica, com linfodenopatia
generalizada e organomegalia, frequentemente associada à HHV-8.1
O diagnóstico inicial dessa afecção linfoproliferativa pode ser realizado através de uma
biopsia minimamente invasiva aliada à tomografia e para a reavaliação na suspeita de evolução
desta doença, sendo, inclusive, recomendado para esse fim. Sobre o diagnóstico radiológico, é
sabido que as técnicas de imagem para linfadenopatias permitem um melhor planejamento de
estratégias terapêuticas, com largo uso da ressonância magnética (RM) e da ultrasonografia (US)
para avaliação, devido a melhor acurácia destes exames em relação à palpação. Se optarmos pelo
uso da tomografia computadorizada (TC) devemos usar contraste para distinguir vasos de
linfonodos. O diagnóstico final é histológico e a punção aspirativa só deve ser considerada em
situações limitadas antes da cirurgia devido ao erro de amostragem1.
Com relação ao diagnóstico diferencial, do ponto de vista radiológico e clínico, a DC é
indistinguível do linfoma. Tem aspecto radiológico e cirúrgico semelhante a outras doenças
incluindo várias neoplasias, hiperplasia linfonodal reativa, infecção pelo HIV, doenças auto-imunes
como artrite reumatóide e síndrome de Sjögren, doenças inflamatórias como tuberculose e
sarcoidose. Alguns timomas e linfomas têm aspecto semelhante à DC no anatomopatológico, sendo
necessário estudo imuno-histoquímico para a confirmação do diagnóstico nestes casos3.
A forma localizada tem um curso benigno, lento e ausente de sintomas sistêmicos, em
contraste com a forma multicêntrica, de evolução usualmente fatal e associada a sintomas
sistêmicos, como febre, astenia e perda de peso, além de vômitos e diarréia. Estão também
presentes sinais laboratoriais de atividade inflamatória, como aumento da proteína C reativa,
aumento da velocidade de sedimentação eritrocítica, hipoalbuminemia, anemia, leucopenia,
trombocitopenia e hipergamaglobulinemia1. O paciente descrito apresentou apenas hipertrofia de
linfonodos cervicais e pequenas alterações em alguns exames laboratoriais, como relatado no
hemograma.
A doença de Castleman, na forma unicêntrica, é tratada com retirada cirúrgica da lesão,
havendo remissão dos sintomas e cura da doença. No entanto, embora não haja um consenso quanto
ao melhor esquema terapêutico, na forma sistêmica, tem sido empregadas diversas modalidades
como: quimioterapia, plasmaférese, transplante de medula óssea, corticoterapia em altas doses e
anticorpo monoclonal anti-interleucina-6- humanos.5 Um seguimento a longo prazo é necessário,
pois, há o risco de desenvolvimento de linfoma não-Hodgkin3.
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ESTRESSE EM ESTUDANTES DE MEDICINA DESAFIANDO A SEGURANÇA DA
PRÓPRIA SAÚDE
Marcella Barros Alencar Correia1
Klenia Felix de Oliveira Bezerra2

INTRODUÇÃO
Após um concorrido vestibular e com o tão almejado ingresso na faculdade de medicina, o
estudante apresenta uma série de expectativas relacionadas ao curso e à sua nova vida. Mas passado o primeiro momento de euforia – depara-se com uma realidade que foge as suas
expectativas, gerando certas angústias. O estudante tem que aprender a lidar com uma maior
exigência curricular e para isso é necessário um período de adaptação às diversas mudanças
inerentes ao novo contexto em que se encontra. Nesse período, pode-se abdicar da vida social e dos
contatos interpessoais, além de outros fatores, como a religiosidade e atividades físicas. (RAMOSCERQUEIRA, 2002)
Algumas vezes, soma-se a isso a experiência de sair de casa, o que gera certa insegurança,
pois não há garantia de afetos e cuidados vindouros. É preciso aprender a cuidar de si e desenvolver
uma eficiente rotina de estudos, além de desenvolver novos laços afetivos; e esses, muitas vezes,
são impossibilitados pela existência de competição entre os próprios colegas de sala.
Sobrepondo-se a isso, estão as pressões impostas pela sociedade como um todo e pelo
próprio aluno para que se cumpra o estigma vigente à classe médica: o endeusamento, no qual, por
lidar com vidas, essa classe não pode falhar. Segundo Oliveira e Ismael (apud QUINTANA, 1995,
p.8), “a imagem mais associada ao médico, quase que um estereótipo, é a do herói conquistando a
morte...”. Quando não consegue corresponder a essas expectativas, seja pela sensação de não
conseguir reter a vasta demanda de conteúdos a serem estudados ou pela obtenção de notas
incoerentes com as esperadas, desencadeiam-se sentimentos de frustração e desvalia que ao serem
somatizados com estresses provenientes de outras situações oriundas no decorrer do curso - a serem
citadas no presente artigo – pode-se provocar vivência depressiva, desânimo, e queda da imunidade,
manifestando-se, assim, certas doenças em função do desenvolvimento desse estado
imunodeprimido.
A influência do estresse em estudantes de medicina será abordada em dois tópicos: no
primeiro, explanar-se-á em que consiste o estresse e no segundo, como isso afeta no desempenho
acadêmico, na saúde e na futura relação médico-paciente. A relevância desse resumo decorre da
pertinência do tema, sempre presente na formação acadêmica e que pode acarretar em problemas
sérios à saúde do estudante caso não seja dada a devida atenção. Assim, amplia-se o olhar do
estudante de medicina e profissionais da área da saúde, tornando-se perceptivo às fragilidades
desses estudantes que têm a segurança da própria saúde prejudicada, tanto mental, espiritual, quanto
fisicamente. Para fundamentação teórica, realizou-se um levantamento bibliográfico de artigos
publicados na base de dados DYNAMED, PUBMED e SCIELO que atendiam ao tema.
O principal objetivo é avaliar a influência do estresse em estudantes de medicina e como
isso afeta no desempenho acadêmico, na saúde e na futura relação médico-paciente. Além disso,
tem o intuito de salientar o cuidado que se deve ter com esses estudantes de medicina, pois o
estresse acarreta em diversos problemas que desafiam a segurança e a manutenção da saúde desses
futuros profissionais. Ressalva-se também a necessidade do predomínio de resiliência, fundamental
na manutenção do estado hígido.
1

Discente do sexto período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM-PB).
marcellabarros92@hotmail.com
2
Orientadora: Cirurgiã-dentista. Profª Ms. Iniciação Científica III da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. (FCMPB). kleniafelix@hotmail.com

SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 302

METODOLOGIA
Analisou-se resultados de pesquisas bibliográficas relevantes, afim de que possam ser úteis
na assistência à saúde desses futuros médicos, integrando a pesquisa científica e o problema
relatado; ofertando-se suporte científico para melhoria da situação descrita. Referenciou-se em
bases bibliográficas confiáveis como DYNAMED, PUBMED e SCIELO, utilizando-se de
descritores cadastrados (Estresse; Estudantes de medicina; Segurança do Paciente; Saúde), em que
na busca pré-selecionou-se 21 artigos, dos quais apenas 12 foram selecionados por atenderem
devidamente ao tema.
Como critérios de inclusão, na pesquisa bibliográfica buscou-se artigos relacionados ao
tema, localizados na busca pelos descritores, que possibilitaram que este trabalho tomasse forma
para ser fundamentado. Inicialmente, categorizou-se que apenas artigos dos últimos dez anos seriam
selecionados, porém, devido à escassez de publicações neste tema, incluiu-se, também, os que
excediam o limite de tempo estabelecido.
Os critérios de exclusão removeram os artigos que fugiam ao tema proposto, os sem
embasamento teórico-científico, ou os que não respeitavam o Código de Ética Médica. Havia sido
estabelecido que se excluiria os que apresentassem conflito de interesse, contudo, esses não foram
encontrados na busca.
FATOR ESTRESSOR
De acordo com Furtado et al. (2003), o estresse é um estado reacional de um organismo,
com componentes físicos e/ou psicológicos, decorrente de alterações psicofisiológicas que ocorrem
quando há um confronto. Inicialmente, pode manifestar-se como um processo bioquímico de
taquicardia, sudorese excessiva, tensão muscular e sensação de estar em alerta causado por um fator
estressor. Esse fator é tudo o que quebra a homeostase interna, exigindo dispêndio de energia
adaptativa para lidar com a situação. Pode ser classificado como interno (é determinado
completamente pelo modo de ser do indivíduo) ou externo (evento exterior que afeta o organismo,
de modo independente do mundo interior da pessoa).
O processo de estresse evidencia-se em quatro fases: alerta, resistência, quase-exaustão e
exaustão. A alerta é o período inicial de evidência de estresse, enquanto que a resistência (segunda
fase) é caracterizada pela busca da homeostase quando diante de um estressor permanentemente
atuante (LIPP, 2000).
Na terceira fase, há o enfraquecimento. O indivíduo não está mais conseguindo resistir ou
adaptar-se ao estressor; inicia-se, então, o surgimento de doenças, ainda não tão graves como na
exaustão na qual o organismo para de funcionar corretamente, não conseguindo trabalhar ou
concentrar-se – pois a contínua presença do estresse afeta o sistema imunológico, tornando o
organismo mais vulnerável (LIPP, 2000).
O ESTRESSE E O FUTURO MÉDICO
A Organização Mundial de Saúde (2011) afirma que saúde é um completo bem-estar físico,
mental e social e não meramente a ausência da doença e da enfermidade. Ao evidenciar-se na vida
do universitário, o estresse pode contribuir para suscetibilidade de doenças como hipertensão,
gastrites ou úlceras e causar apatia, desânimo, dificuldades de relacionamento, afetando direta e
demasiadamente a qualidade de vida desse. Além de impactar negativamente o desempenho
acadêmico e o bem estar biopsicossocial.
Mofatt et al. (2004) constataram as 3 principais áreas estressoras na formação médica:
pressões acadêmicas, problemas sociais e problemas financeiros. As pressões acarretam em impacto
negativo no funcionamento cognitivo e na aprendizagem, que prejudicam a atenção, concentração,
bem como a tomada de decisões e a adequada relação médico-paciente. Para fugir disso, e dos
problemas, muitas vezes os estudantes usam e/ou abusam de álcool e drogas, o que debilita mais a
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sua saúde. Outro agravante à qualidade de vida é a sonolência diurna excessiva ocasionada pela
abdicação do sono para cumprir com as exigências curriculares.
Os problemas sociais decorrem dos momentos de privação da convivência interpessoal com a
família ou ciclo de amizades, que causam aflição e, talvez, inabilidade social, um fator estressor
interno. A habilidade social é almejada, pois é associada a uma melhor saúde física e mental e
maior realização profissional, seu déficit causa um hiato e eventual inibição da criatividade.
Já os problemas financeiros podem intensificar-se no decorrer do curso, pois, com a carga
horária elevada e a longa duração, os universitários não têm tempo para exercer alguma profissão
remunerada, necessitando, assim, depender financeiramente de outras pessoas. Isso cerceia a
sensação de independência e liberdade, causando uma angústia quando se comparam com outras
pessoas com equivalente idade que já apresentam estabilidade financeira.
No perpassar do curso, há momentos que, em especial, são mais estressantes: além da fase inicial,
há o momento em que o aluno vai para o internato e quando se prepara para enfrentar a concorrida
prova de residência (que, em muito, se assemelha à intensa época de vestibular), correspondentes
em suma aos 4º e 6º ano do curso, respectivamente (FURTADO, 2003).
No internato, o estudante passa a ter um contato direto com o paciente, a doença, a morte e,
geralmente, busca o enfrentamento disso pelo distanciamento do paciente. Eventualmente, essa ação
causa a despersonalização do médico vindouro. Ele não perde personalidade, mas essa sofre
alterações, levando o profissional a ter um contato frio e impessoal, sendo danosas à relação entre
médico e paciente que se estabelece (PEREIRA, 2002). Simultaneamente, existe o fato de o
internato ser em período integral, comprimindo ainda mais o tempo livre do aluno e provocando
estafa.
Sobre a necessidade de utilizar o paciente repetidamente para a obtenção de conhecimentos,
gerando constrangimentos para ambas as partes, ou para treino de realização de exames em recémfalecidos (exames que seriam impossibilitados in vivo pela possibilidade de erros e in morto pela
rigidez cadavérica), Quintana et al. (2008) discorrem:
Essa peculiaridade da aprendizagem conduz a um questionamento: da
contradição entre a necessidade de aprender e o uso do paciente para tal fim não
se está construindo no aluno uma representação do paciente como um objeto?
Não se estará assim desumanizando o paciente e,consequentemente, o futuro
médico? Deve-se levar em consideração que esses são os primeiros contatos que
o discente estabelece com os pacientes e que, por conseguinte, são fundamentais
para a construção do tipo de relacionamento que depois será adotado. Como é
impossível prescindir dessa forma de aprendizagem, considera-se que a saída seja
valorizar a discussão sobre os sentimentos que isso provoca.

CONCLUSÃO
A fase de estresse predominante na maioria dos estudantes de medicina de diversos períodos
é a da resistência, mas o estado de quase-exaustão acomete muitos deles. Portanto, é necessário
reconhecer os fatores e as causas do estresse para poder propor medidas que previnam e
intervenham sobre eles, proporcionando melhor qualidade de vida e, consequentemente, melhor
formação médica.
Como sugestão de medidas, pode-se implementar serviços de assistência psicopedagógica,
que apoiará os alunos e buscará desenvolver neles o princípio de resiliência - o qual consiste em
evoluir positivamente diante de adversidades - para aprender a lidar com o estresse e adotar medida
e mudanças de comportamento para evitá-lo. Implementar também e prover espaços para a
discussão das emoções latentes dos estudantes geradoras de aflições ou conflitos interiores.
Dessa forma, melhorar-se-á a qualidade de vida no curso, assim com o bem estar
biopsicossocial do discente. Algo fundamental, pois segundo Nogueira-Martins (2008), a saúde do
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estudante, do médico e de todos os profissionais da área da saúde é um bem inalienável merecedor
de uma especial atenção por parte dos responsáveis pela formação dos profissionais e dos gestores
dos serviços públicos e privados em saúde.
DESCRITORES: Estresse; Estudantes de medicina; Segurança do Paciente; Saúde.
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SEGURANÇA DO PACIENTE E A GESTÃO DA CLÍNICA NO CUIDADO EM SAÚDE
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RESUMO
Introdução: a gestão clinica consiste na aplicação de tecnologias de microgestão que favorecem a
melhoria no padrão de saúde da população. Medidas que asseguram a segurança do paciente são
rigorosamente propostas, dentre elas temos medidas efetivas contra infecções, “a cirurgia segura
que salva vidas”, prevenção de erros relacionados aos medicamentos, melhoria na comunicação e
prevenção de cirurgias no lado errado. Objetivo: conhecer os aspectos da gestão clinica que
favorecem a promoção de saúde do paciente. Metodologia: estudo realizado através de pesquisa
bibliográfica, realizada por meio de uma ampla base de dados acessada pelo Portal Global da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e realização da pesquisa dos descritores através Descritores em
Ciência da Saúde (BIREME). Resultados da Pesquisa: a ação conjunta de dois sistemas (hospitais)
e uma boa estratégia de disseminação favorece a promoção da segurança do paciente, pois
aperfeiçoa efeitos benéficos relacionados á saúde dos pacientes. Além disso, o aprimoramento da
segurança deve-se ainda melhor efetivado através de sistemas que contabilize condutas erradas para
que sejam promovidas ações que venham a combater esses problemas. Considerações Finais:
foram identificados alguns aspectos que desproporcionam a segurança do paciente e algumas
medidas eficientes que podem promover de forma mais eficaz a segurança do paciente. O estudo
por meio de experiências também pode contribuir para com a segurança do paciente, pois com essas
experiências se tornam mais fácil prever alternativas que viabilize uma atuação concreta na
melhoria dos cuidados á saúde.
Palavras Chave: Segurança do Paciente. Propensão a Acidentes. Seguro por Acidentes.
ABSTRACT
Introduction: the clinical management is the application of micro-technologies that promote
improvement in the standard of health of the population. Measures to ensure patient safety are
rigorously proposals, among them we have effective measures against infection, "safe surgery saves
lives," prevention related to drugs, improved communication and preventive surgery on the wrong
side errors. Objective: to know the aspects of clinical management that favor the promotion of
health of the patient. Methodology: study through literature survey, conducted through a
comprehensive database accessed by Global Portal Virtual Health Library (VHL) and conducting
research through the descriptors Descriptors in Health Sciences (BIREME). Search Results: joint
action of two systems (hospitals) and a good dissemination strategy favors the promotion of patient
safety, it improves patients' health-related benefits. Furthermore, the improvement of security is due
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even better effected through systems that accounts for wrong behaviors that are promoted actions
that will combat these problems. Final Thoughts: some aspects that desproporcionam patient
safety and some effective measures that can more effectively promote patient safety were identified.
The study through experiences may also contribute to the safety of the patient, once these
experiences become easier to predict alternative that enables a concrete role in improving care to
health.
Keywords: Patient Safety. Accident Propeness. Insurance, Accident.
INTRODUÇÃO
A Gestão da Clínica é a aplicação de tecnologias de microgestão dos serviços de saúde com
a finalidade de assegurar padrões clínicos ótimos, diminuir riscos, aumentar a eficiência e a
efetividade da assistência e melhorar a qualidade da atenção à saúde (MENDES, 2001).
Dentro da Gestão da Clínica, é importante assegurar um ambiente de segurança ao paciente,
onde problemas relacionados à qualidade do cuidado são reconhecidos precocemente, investigados
e corrigidos e onde os erros cometidos geram aprendizados, que previnem outros problemas e
sustentam as melhorias (DONALDSON; GRAY,1998).
Para a WHO (2009), há alguns desafios que necessitam ser cumpridos a fim de propor a
Segurança do Paciente (SP): o primeiro deles diz respeito à prevenção de infecções associadas à
assistência à saúde, promovendo melhor higienização das mãos entre os profissionais de saúde; o
segundo desafio é denominado como “Cirurgia segura salva vidas”; o terceiro, prevenir erros
comuns de medicação; o quarto, melhorias na comunicação da transferência do paciente; o quinto,
prevenção de cirurgia no lado errado do paciente. Segundo a WHO (2014), a Sepse (conjunto de
manifestações graves produzidas por uma infecção) é a causa subjacente mais comum do mundo em
caso de morte.
Com base em pesquisa realizada pelo Anvisa (2011), 59,3% das infecções ocorrem em UTI
adulto; 8,3% em UTI pediátrico; 32,4% em UTI neonatal. Dos hospitais, 46,4% informaram os
dados de infecção nos doze meses do ano e 81,4% notificaram em pelo menos seis meses, sendo os
estados de São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco os mais irregulares. Sendo também que foram
constatados alguns problemas no preenchimento das notificações: ausência de identificação do
estabelecimento com número do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) em
alguns registros; ocorrência de duplicidades, com a presença de mais de uma notificação de um
mesmo hospital para um determinado mês/ano; inserção de valores inválidos nos campos (números
não inteiros para numeradores e denominadores das taxas, denominadores zeradas etc.); ausência de
padrão, em todo o banco de dados, quanto ao preenchimento adotado no caso de campos não
aplicáveis, vazios ou zerados. Esse estudo denuncia o descuido de alguns hospitais, logo, deve-se
pedir mais atenção e dedicação dos responsáveis, visto que muitos hospitais não preencheram todos
os meses dando para ter assim apenas um resultado parcial, prejudicando a pesquisa.
Este trabalho teve como objetivo conhecer, sob diversos aspectos, sobre a Segurança do
Paciente como ferramenta da Gestão da Clínica no cuidado à saúde dos pacientes e se justifica pela
necessidade de conhecimento a cerca dessa temática a fim de melhorar o quadro nos hospitais
brasileiros.
METODOLOGIA
Para contemplar os objetivos deste estudo foi definido o método de pesquisa bibliográfica no
intuito de compreender e descrever sobre as lacunas presentes no sistema que podem causar
incidentes a pacientes, estratégias para minimizar essas lacunas e para disseminar o interesse com
respeito à segurança do paciente.
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Segundo Marconi e Lakatos (1985, 1992), a pesquisa bibliográfica envolve a análise nas
bibliografias tornadas públicas em relação ao tema estudado, desde publicações avulsas, revistas,
livros, jornais, teses, boletins, materiais cartográficos e outros, até meios de comunicação orais
(rádios, gravações em fitas e audiovisuais, filmes e televisão). Tem como finalidade colocar o
pesquisador em contato com todo o material existente sobre o tema em estudo.
As principais fontes de pesquisa bibliográfica em saúde foram às bases de dados eletrônicas
LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em ciências da saúde), IBECS (Índice
Bibliográfico Espanhol em Ciências da Saúde) e MEDLINE (Medical Literature Analyses and
Retrieval Sistem on-line). Todas essas bases de dados são acessadas através do Portal Global da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) acessado através de regional.bvsalud.org. Nas bases de dados
foram utilizados títulos de artigos e os Descritores em Ciências da Saúde, da BIREME,
disponibilizados no site <http://decs.bvs.br/>, os descritores foram pesquisados usando-se o
português e o inglês como idiomas: Segurança do Paciente (Patient Safety); Propensão a Acidentes
(Accident Propeness); Seguro por Acidentes (Insurance, Accident).
RESULTADOS DA PESQUISA
Segundo Oliveira (2008), a Gestão da Clínica possui um conjunto de tecnologias de micro
gestão dos serviços de saúde, visando melhorar a qualidade do cuidado clínico (efetividade da
assistência), assegurar padrões clínicos ótimos, aumentando a eficiência do sistema. Baseia-se na
melhoria contínua da qualidade dos serviços de saúde e na busca por altos padrões de segurança na
assistência, desenvolvidos em um ambiente de excelência do cuidado clínico.
Utiliza-se da Medicina Baseada em Evidência: melhor evidência clínica (proveniente de
pesquisas científicas sistemáticas) + expertise profissional (julgamento clínico) + valorização da
escolha do paciente; Gerenciamento de risco; Equipes de referência (multiprofissionais/
interdisciplinares); Projeto Terapêutico individualizado; Colocação da dimensão assistencial como
central na gestão das organizações de saúde e nos processos de melhoria da qualidade, envolvendo
os pacientes no cuidado clínico, considerando seus valores e experiências, os deixando participar na
definição de qualidade e processos decisórios; Planejamento estratégico e participativo;
Preocupação com avaliação sistemática da qualidade dos serviços prestados e "accountability"transparência na prestação de contas junto à sociedade; Estabelecimento de uma cultura de
aprendizado organizacional: valorização da educação e pesquisa, das boas práticas e decisões
baseadas em evidências.
Em relação ao suporte da prática clínica baseia-se no treinamento das equipes em condutas
baseadas em medicina baseada em evidências com utilização de diretrizes clínicas (suporte técnicocientífico); Garantia de boa infra-estrutura e fortes sistemas de gestão -bibliotecas, tecnologias de
informação, Auditorias clínica.
Dentre os métodos para se traçar as lacunas e trabalhar com as ferramentas da Gestão da
Clínica está o definido pela WHO (2012), uma ação em seis etapas para fortalecer sistemas de
saúde, capacitar profissionais e defender e comunicar a segurança do paciente: 1 – desenvolvimento
da parceria (dois hospitais concordam em trabalhar juntos para focar em benefícios mútuos
utilizando a abordagem da parceria); 2 – avaliação das necessidades (através do método de análise
situacional, é feita uma linha de base para a segurança do paciente); 3 – análises das lacunas (os
parceiros revisam os resultados da análise situacional, identificam as lacunas e estabelecem as
prioridades); 4 – plano de ação (as prioridades são traduzidas em um plano de ação escrito); 5 –
ação (feito o plano aprovado por ambos os hospitais, os parceiros iniciam as atividades para
melhorar a segurança do paciente); 6 – avaliação e revisão (é feita uma revisão do processo a cada
seis meses e cada parceiro disponibiliza uma série de relatórios sobre os progressos, relatórios esses
que irão culminar numa avaliação anual).
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Imagem I – Passos para melhorar a SP.

Fonte: WHO (2012)
A vantagem desse método é que como há dois hospitais atuando em conjunto, um pode
facilitar na resolução dos problemas do outro. Mesmo se remetendo à segurança do paciente na
África, essa sistemática pode ser usada também em outros países como o Brasil.
Mesmo que os recursos e custos de atendimento em cada país variem, as condições
fundamentais de trabalho que guiem o bem-estar e o desempenho dos profissionais são as mesmas.
Devido a isso, não há muito sentido que cada hospital ou sistema de saúde tente encontrar soluções
de maneira individualista, ao invés disso, deve-se procurar compartilhar ativamente as lições
aprendidas e colaborar para além das fronteiras institucionais e internacionais para abordar esse
problema global (LANDRIGAN, 2011).
Como ações isoladas de profissionais não promovem de fato uma SP considerável, a WHO
(2011) também divulga medidas disseminadoras. Além de um bom plano, há necessidade de uma
boa estratégia de disseminação para que a conduta seja planeada de forma plana e eficaz,
beneficiando um número máximo de pacientes. Para isso, há necessidade de padronizar os
componentes da inovação (mas deixar espaço para alterações), dar autonomia, ferramenta e
capacidade aos profissionais de saúde para modificarem seus trabalhos por conta própria conforme
julguem necessários e utilizar redes e grupos existentes a fim de identificar e fornecer recursos
importantes.
Para que ocorra disseminação horizontal (entre indivíduos e organizações similares) a
estratégia indicada é: fazer uma melhoria clara no hospital, transmitir essa melhoria (conferências,
apresentações, revistas, redes e conversas), mostrar os benefícios dessa melhoria e construir uma
rede para sustentar e aumentar a disseminação. Já para que a disseminação seja vertical (um
indivíduo ou organização para outro indivíduo ou organização abaixo ou acima na hierarquia de
influência) a estratégia consiste em: fazer uma melhoria clara no hospital, aumentar a área de
influência (governo e instituições relacionadas) e comunicar a necessidade de melhora ao mesmo
tempo em que oferece soluções bem definidas.
É recomendável que tanto as mudanças organizacionais como as outras intervenções de
segurança devam ir além da melhora local e alcançar um aprimoramento mensurável em nível
regional, nacional ou internacional. Ainda são necessários muito mais esforços para a melhoria da
SP. Deve-se inovar a todo tempo e garantir aos sucessos comprovados a integração nos sistemas de
atendimento à saúde em todo o mundo.
Um estudo realizado por Andrés-Aranaz, Aibar-Remón e Limon-Ramirez (2011) com 11
379 pacientes, constatou-se que 1191 tiveram um incidente por conta da falta de algum descuido do
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profissional, ou seja, a taxa de prevalência foi de 10,5%, sendo que quase 60% foram considerados
que poderiam ser facilmente evitável. Dos incidentes com pacientes, 28% causaram deficiência e
6% morte. O conhecimento sobre os temas essenciais para promover a SP podem ajudar a melhorar
esse parâmetro nos hospitais (HAYNES; WEISER; BERRY; et al, 2009; PRONOVOST;
NEEDHAM; BERENHOLTZ; et al, 2007).
Ou seja, além de não existir banco de dados específico para eventos adversos (o que dificulta
o trabalho dos hospitais), muitos hospitais não assumem o compromisso de enviar as informações
requisitadas pela Anvisa (2011) dentro do prazo e com informações totalmente corretas.
Segundo Kohn, Corrigan e Donaldson (2000), os serem humanos em toda linha de trabalho
cometem erros. Embora esses erros possam ser evitados através da concepção de sistemas, não há
muitos sistemas efetivos na área da saúde. Corrigindo isso, exigirá um esforço maior quanto aos
cuidados por parte dos profissionais e os problemas serão reduzidos. Para essa correção, limites
tradicionais e uma cultura de culpa devem ser divididas entre os responsáveis, já que erros médicos
podem levar a uma imensa carga de lesão ao paciente, sofrimento e morte, eventos esses que
deveriam ser solucionados ao invés de causados em hospitais.
Para aprimorar a SP, devem-se reunir os aspectos que não estão funcionando bem e reunir
recursos para construir algo melhor. É importante também criar um banco de dados eletrônico a fim
de disseminar a informação entre os interessados para que tenham mais ferramentas para trabalhar a
SP. Além disso, embora a reformatação dos horários de trabalho e dos processos para melhorar as
condições de trabalho e o bem-estar apresentem muitos desafios, deve-se encarar esses desafios pela
segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde. Ademais, deve-se recomendar aos
profissionais que leiam os protocolos periodicamente. Protocolos específicos nas salas em que são
necessários também podem ser de grande ajuda, visto que o profissional pode dar uma rápida
olhada sempre que terminar o procedimento para conferir se fez corretamente todos os
procedimentos.
Segundo Lockley, Barger e Ayas et al (2007), é importante evitar a sobrecarga do
trabalhador, visto que a privação do sono pode propiciar ao cometimento de erros profissionais.
Horas de trabalho e carga horária excessiva são duas das falhas do formato que comprovadamente
diminuem a segurança do paciente e o bem-estar dos profissionais dos sistemas de atendimento à
saúde em todo o mundo (LANDRIGAN, 2011).
A pesquisa de Bitencourt, Neves e Neves et al (2007) constatou que 44,2% dos médicos
estudados foram denunciados por infringir o artigo 29 do Código de Ética Médica. Dentre os casos,
as especialidades mais frequentes foram: Ginecologia-Obstetrícia (24,8%), Cirurgia Geral (9,4%) e
Anestesia (7,4%); sendo que a maioria dessas denúncias ocorreram no atendimento público (80,1%)
e relacionada a atos cirúrgicos (66%). Das denúncias, houve imprudência em 23,3% e imperícia em
8,8% dos casos. Por fim, de todos os casos houve a condenação de 23,9% dos médicos e a
absolvição de 44% dos médicos por comprovar sua inocência.
Como a maioria das denúncias por erro médico desse estudo ocorreram por negligência
médica, percebe-se a necessidade de rever o sistema que previne esse tipo de erro, dado que ele
anda ocorrendo de forma muito frequente. Vale salientar que a maioria dos casos denunciados
descumpriram com o artigo 29 do Código de Ética Médica (p. 5, 1988) que proíbe “atos
profissionais danosos ao paciente, que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou
negligência”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificaram-se alguns critérios que podem comprometer a Segurança do Paciente (SP):
exercício ilegal da profissão médica por profissionais não médicos, falta de capacitação, de recursos
e de equipe com número de integrantes adequados nos hospitais (gerando sobrecarga de trabalho).
A questão “foco no paciente” é elemento central de uma política de melhoria da qualidade
da assistência em saúde. É fundamental que essas iniciativas de melhoria da qualidade sejam
implementadas de forma mais sistêmica, englobando diversos pontos de atenção à saúde. Embora
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nas experiências estudadas de fato tenha havido, em algum grau, esta preocupação, necessita ter
atenção para que a operacionalização do princípio “foco no paciente” aconteça de fato. Não há uma
cultura organizacional de compartilhamento das decisões clínicas.
O que leva aos elementos que põe em risco a segurança do paciente é o exercício ilegal da
profissão, falta de capacitação, recursos e equipe com número de pessoas adequada, privação do
sono, não higienização das mãos, erros na medicação, erros na comunicação com o paciente,
cirurgia na perna errada, dentre outros fatores. Para que ocorra uma minimização desses, pode-se
criar um banco de dados eletrônico específico para que os hospitais tenham ferramentas para traçar
planos de cuidados de acordo com suas necessidades.
A sistematização teórico-metodológica e o estudo de experiências bem sucedidas nos
permite compreender os mecanismos que as tornam possíveis, trazem contribuições para pensar a
melhoria da qualidade assistencial dos serviços de saúde com foco no usuário, a fim de estimular a
eficiência no cuidado à saúde.
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RESUMO
O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) tem a finalidade de ampliar a assistência a pacientes do
SUS com a prestação de serviços na residência, garantindo a continuidade dos cuidados à saúde do
paciente, com foco na assistência humanizada e integrada às redes de atenção disponíveis no
sistema de saúde. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência dos discentes de Medicina
ao conhecer o SAD como uma oferta do SUS. Trata-se de um relato de experiência dos discentes de
Medicina do 2° período, da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, produzido a partir do
Módulo de Atenção à Saúde II, durante visita aos serviços da rede de saúde do SUS em João
Pessoa, entre os meses de Outubro e Dezembro. Ao conhecer melhor os mecanismos que regem o
funcionamento do SAD, pode-se dizer que é um programa de teoria perfeita e que tem se esforçado
para fazer dessa teoria, uma prática o mais perto do projetado possível. Entretanto, muito ainda
precisa ser investido, reforçado e orientado, para que a população conheça este serviço, bem como
os profissionais que devem se engajar na articulação SAD e ESF, além da real necessidade da
valorização e investimento dos gestores, de forma a garantir a eficiência na prestação dos serviços.
INTRODUÇÃO
Conforme apresenta a Constituição Federal de 1988, em seu art. 2º da lei Nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (CONSTITUIÇÃO, 1988). Este artigo mostra,
além da ideia central do direito a saúde como direito de todo cidadão, a noção de que cabe ao
Estado a responsabilidade por promover a saúde em sua plenitude. O cumprimento disto por parte
do Estado implica na elaboração de políticas de saúde, sociais e econômicas que tenham como
objetivo a melhoria nas condições de vida da população.
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 1988 através de lutas sociais, no intuito de
prestar assistência à saúde de qualidade e gratuita a toda a população do país. O SUS possui
princípios que regem seu funcionamento são os doutrinários e os organizativos. Os doutrinários
apresentam base na universalidade, que consiste no direito de acesso aos serviços de saúde por
todos os cidadãos sem nenhuma espécie de preconceito, na integralidade, que significa a ideia de
atender a todas as necessidades dos cidadãos, por isso a importância de integrar as ações de
promoção, prevenção, tratamento e reabilitação e na equidade, ou seja, a necessidade de tratar
desigualmente os desiguais com o intuito de atingir a igualdade de oportunidades de sobrevivência e
de desenvolvimento social entre os cidadãos. Os princípios organizativos são regidos pela
regionalização e hierarquização, que consistem em organizar os serviços em uma determinada área
geográfica por níveis de complexidade crescente, pela descentralização e comando único, em que
descentralizar significa redistribuir poder e responsabilidades entre os três níveis de governo e tem
como objetivo a prestação de serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização
pelos cidadãos, já a partir do comando único depreende-se que cada esfera do governo é autônoma e
soberana em suas decisões e atividades, respeitando a participação da sociedade e os princípios
gerais e, o último princípio organizativo do SUS seria a participação popular por meio dos
Conselhos e Conferências de Saúde, com o intuito de formular estratégias, controlar e avaliar a
execução da política de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990).
O Programa de Saúde da Família surgiu como estratégia estruturante do sistema de saúde,
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atualmente enquanto estratégia de gestão, tem provocado um importante movimento com o intuito
de reordenar o modelo de atenção à saúde nas redes de cuidado do SUS. Busca maior racionalidade
na utilização dos demais níveis assistenciais e tem produzido resultados positivos nos principais
indicadores de saúde na população assistida pelas equipes de saúde da família (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 1997).
A Estratégia de Saúde da Família é operacionalizada mediante a implantação de equipes
multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo
acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica
delimitada. As equipes atuam com ações de prevenção de agravos, promoção, recuperação e
reabilitação da saúde individual e coletiva. A responsabilidade
pelo acompanhamento das famílias exige que as equipes de saúde ultrapassem os limites da
atenção básica e recorram aos demais níveis de atenção e muitas vezes a articulações com serviços
interinstitucionais como os econômicos e sociais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997).
No intuito de potencializar ações de assistência a saúde em domicilio e evitar ou diminuir o
tempo de hospitalização o Ministério da Saúde instituiu a Atenção Domiciliar (AD) através da
portaria de nº 2.029 de 24 de agosto de 2011, sendo esta redefinida em 27 de outubro de 2011 pela
portaria de nº 2.527. A portaria define o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) como um serviço
substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável
pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar
(EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP), as quais realizam a Atenção Domiciliar,
que consiste num conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e
reabilitação prestadas em domicílio (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
O SAD tem a finalidade de ampliar a assistência a pacientes do SUS com a prestação de
serviços na residência, garantindo a continuidade dos cuidados à saúde do paciente, com foco na
assistência humanizada e integrada às redes de atenção disponíveis no sistema de saúde. O SAD é
composto por equipes multidisciplinares, que farão visitas regulares às residências dos pacientes,
com até dois médicos, até dois enfermeiros, um fisioterapeuta ou um assistente social e quatro
auxiliares/técnicos de enfermagem (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
A AD é organizada em três modalidades, AD1, AD2 e AD3, de acordo com a complexidade
e as características do quadro de saúde do usuário, bem como a frequência de atendimento
necessário. A AD1 refere-se a problemas de saúde controlados/compensados e com dificuldade ou
impossibilidade física de locomoção do usuário até uma unidade de saúde, necessitando apenas de
cuidados de menor complexidade. A modalidade AD2 destina-se aos usuários que além da
impossibilidade de locomoção necessitam de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e
acompanhamento contínuo, e em casos da necessidade do uso de equipamentos hospitalares passará
para modalidade AD3 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
Este serviço é disponibilizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio
da Secretaria de Saúde (SMS), o qual integra a rede municipal complementando as ações de
cuidado na atenção básica, possuindo, segundo a portaria 2.527/2011, sete equipes EMAD e três
equipes EMAP (JOÃO PESSOA, 2012).
O módulo de Atenção à Saúde II, ministrado no curso de medicina da Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba, o qual pertence ao eixo Integração Ensino Serviço e Comunidade do Projeto
político-pedagógico do curso de Medicina, tem como um dos objetivos o estudo do território e a
produção do cuidado em Saúde, adotando como prática visitas a serviços que compõe a rede de
saúde, e que se articulam com a Estratégia de Saúde da Família (ESF), entre eles o SAD, com
intuito de familiarizar o estudante a realidade e aos serviços ofertados pelo SUS.
A proposta dessa parte do módulo foi levar os alunos do segundo período do curso de
medicina da FCM a adquirir um primeiro contato com os serviços que são fornecidos aos usuários
do SUS. Dessa maneira é possível que, desde cedo, os estudantes entendam e se familiarizem ao
funcionamento das redes de saúde, como elas se articulam à estratégia de saúde da família e quais
os direitos que os usuários possuem, para que além de fornecer atendimento médico, possamos, em
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nossa profissão no futuro, orientá-los de seus direitos, assim como organizar com os outros
profissionais da equipe de saúde da família, as necessidades de cada paciente, atentando para a
utilização dos serviços da rede vinculados à ESF.
Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência dos discentes de Medicina do 2°
período durante vivência no Módulo de ASII, conhecendo o Serviço de Atenção Domiciliar em JPPB como uma oferta do SUS.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência dos discentes de Medicina do 2° período, da Faculdade
de Ciências Médicas da Paraíba, produzido a partir do Módulo de Atenção à Saúde II, durante visita
aos serviços da rede de saúde do SUS em João Pessoa, entre os meses de Outubro e Dezembro. De
acordo com Gil (2008), o relato de experiência da margem para o pesquisador relatar suas
experiências e vivências lincando com o saber científico. Utilizou-se como instrumento de coleta de
dados um diário de campo, utilizado pelos alunos e um roteiro semiestruturado para conhecer os
serviços.
DISCUSSÃO
Nossa turma se dividiu em quatro grupos e cada grupo fazia visitas a cada semana, em um
serviço de saúde diferente. Ao todo, visitamos quatro locais que foram
o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Centro
de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CPICS) e o Hospital Municipal de Valentina.
Conhecer o SAD é uma oportunidade valiosa que nos foi garantida pelo módulo de Atenção
à Saúde II. O SAD foi o primeiro dos quatro serviços que nossa equipe conheceu. Inicialmente
tínhamos uma noção teórica de como seria o funcionamento, mas não imaginávamos que estaríamos
conhecendo uma ferramenta tão importante que se articula com a Estratégia de Saúde da Família
(ESF). Fomos orientados de que os usuários que são atendidos pelo SAD são aqueles que se
encontram acamados, seja por motivo de doença, pós-cirúrgico ou pós-traumático. Esses pacientes
são oriundos ou do serviço de atenção básica, ou dos serviços de urgência e emergência, ou de
hospitais, o que nos mostra o grau de articulação entre os diversos componentes da rede de saúde.
Conhecemos um pouco das instalações do prédio onde funciona o serviço, em João Pessoa, e
seguimos junto a uma EMAP até a casa de uma paciente que é portadora da Síndrome de Arnold
Chiari e está classificada dentro da AD2. Na visita, os seguintes profissionais se fizeram presentes e
prestaram atendimento a paciente: enfermeira, nutricionista, fonoaudióloga e psicóloga. Essa
paciente foi inclusa nesse serviço através da USF que cobre a área onde ela mora. O fluxograma
ocorre da seguinte forma: O apoiador dessa USF envia um relatório do caso do paciente através do
endereço eletrônico do SAD e caracteriza sua situação. O SAD envia uma equipe para avaliar, na
presença de pelo menos um profissional da equipe da ESF que faz o acompanhamento do paciente e
diz qual o nível de atenção domiciliar ele se inclui (AD1, AD2 ou AD3). Após as visitas, o SAD,
através do prontuário do paciente, informa à equipe de saúde da família qual a situação deste
paciente e se ele necessita de algum atendimento especial ou qual deve ser a continuidade do
cuidado para ele. Essa primeira avaliação diz se há realmente necessidade da equipe do SAD ficar
fazendo acompanhamento, ou seja, se é um caso para o serviço acompanhar. Após 30 dias é feita
uma nova avaliação para ver se houve evolução. Se houver, o paciente retorna ao serviço da ESF,
se não houver, envia-se uma equipe novamente para fazer uma avaliação final e incluir a paciente
no SAD. O prontuário da ESF só é preenchido pela equipe do SAD duas vezes, uma na primeira
visita de avaliação e a outra quando o paciente recebe alta do SAD. O SAD possui um prontuário de
cada paciente também, mas não vai para a equipe da ESF.
Se a articulação entre a ESF e o SAD ocorresse de forma sempre eficaz, o benefício aos
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pacientes seria imenso, pois é um serviço que auxilia e permite a continuidade do cuidado em
ambiente domiciliar. O paciente é visto de forma completa e não tem seu tratamento restrito a cura
da causa biológica que o colocou na situação presente, mas sim na avaliação e cuidado de todos os
fatores desencadeantes e agravantes de sua situação. Como prova da, ainda deficiente, articulação
entre ESF e SAD, antes de conhecer o serviço, acompanhamos uma paciente para levantar dados
sobre a sua família e as características que a compõem para a construção de um genograma,
atividade também referente ao módulo de Atenção à Saúde II. Essa paciente tinha graves problemas
de locomoção, o que a impedia de ir a unidade de saúde para fazer acompanhamento terapêutico lá.
Ela necessitava do olhar abrangente da ESF, que identificasse sua necessidade e fornecesse a ela o
direito de atendimento domiciliar, principalmente, tratamento fisioterapêutico. A USF responsável
pela cobertura do atendimento a essa paciente não se articulou com o SAD para que ela fosse
avaliada e pudesse ter a chance de receber cuidados de fisioterapia domiciliar. Quando conhecemos
o serviço, logo enviamos um requerimento pedindo a avaliação da nossa paciente e fomos
atendidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O atendimento prestado pela equipe multidisciplinar ao paciente que necessita dos serviços
do SAD foi extremamente competente e é feito por profissionais dedicados e compromissados com
o bem estar do usuário. O vínculo criado é de extrema importância para que haja o desenvolvimento
da confiança entre o usuário e a equipe. Após conhecer um pouco mais a fundo os mecanismos que
regem o funcionamento do SAD, pode-se dizer que é um programa de teoria perfeita e que tem se
esforçado para fazer dessa teoria, uma prática o mais perto do projetado possível.
Entretanto, muito ainda precisa ser investido, reforçado e orientado para que, em primeiro
lugar, a população esteja ciente de que ela tem este serviço disponível, o que não é informado de
forma eficiente. Depois, os profissionais atuantes nas ESF devem ser esclarecidos e informados que
existe essa articulação e que ela deve ser praticada de maneira eficaz, visto que se trata de um
usuário do território e a equipe de saúde da família tem responsabilidade sobre a saúde de todos os
usuários do território.
Para que a articulação entre o SAD e ESF seja orientada de maneira eficiente, é importante
que haja novos estudos sobre o serviço oferecido pela Atenção Domiciliar e como o elo com a ESF
deve ser estabelecido e mantido. Os gestores precisam atuar na valorização desses programas, no
investimento em novas pesquisas, no reforço e orientação dados aos usuários e aos prestadores de
serviço são importantes atitudes a serem tomadas para que se caminhe para a eficiência do sistema
público de saúde, como deve ser.
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RESUMO
O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.)Walp.) é uma leguminosa de grande importância na
alimentação tradicional da população da região Nordeste e Norte e encontra-se em expansão na
região Centro-Oeste do Brasil. O objetivo deste trabalho foi avaliar os teores de umidade (%) e
atividade de água dos grãos de feijão-caupi secos comercializados a granel e acondicionados em
embalagens de sacos plásticos encontrados nas feiras livres e supermercados da cidade de João
Pessoa para averiguar o nível de conformidade com as Normas de Comercialização do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os grãos dos feijões foram triturados em liquidificador
obtendo-se uma farinha grossa, que foi utilizada para análise dos teores de umidade (%) e atividade
de água. Os teores de umidade dos feijões-caupi secos comercializados em supermercados de João
Pessoa variaram de 11,04% a 15,04%, e em feiras livres, de 10,99% a 15,22%. Para a atividade de
água, os resultados das amostras obtidas em supermercado variaram entre 0,55 a 0,68 e das obtidas
em feiras livres 0,59 a 0,70. De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que a maioria
das amostras apresentaram umidade e atividade de água que não ofereceriam condições de
proliferação de microrganismos, garantindo dessa forma a qualidade e a segurança ao consumidor.
Palavras-chave: Feijão-caupi, umidade, atividade de água, microrganismo

INTRODUÇÃO
O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Wap.), também conhecido como feijão macassar ou
feijão-de-corda é um importante componente da dieta alimentar da população, especialmente em
países subdesenvolvidos. Sua importância está no alto conteúdo de proteína nas sementes
(AKANDE, 2007).
A comercialização do feijão-caupi é realizada a granel ou na forma de pacote. O primeiro
ocorre nas feiras livres e o segundo é comum em mercearias e supermercados.
A qualidade dos grãos é imprescindível para fins comerciais, devido a isso a época da
colheita é muito importante para diminuir o risco de serem infectados por microrganismos e
ataques de insetos. É nesta etapa que o teor de umidade dos grãos está elevado, sendo necessária a
secagem para um armazenamento seguro (DIAS et al., 2012).
A secagem é um dos processos largamente utilizados na conservação de grãos, uma vez que
possui um custo mais baixo e a operação é mais simples.
O processo de secagem como princípio a diminuição do teor de umidade dos grãos até
atingir 14%, valor determinado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para sua
comercialização e, consequentemente, ocorrer à redução da atividade de água, minimizando as
razões de reações microbiológicas, químicas e enzimáticas. Por isso, a qualidade e a estabilidade
dos grãos de feijão-caupi durante o armazenamento são asseguradas (PONTES, 2002).
O presente trabalho teve como objetivo avaliar os teores de umidade (%) e atividade de água
dos grãos de feijão-caupi secos comercializados a granel e acondicionados em embalagens de sacos
plásticos encontrados nas feiras livres e supermercados da cidade de João Pessoa para averiguar o
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nível de conformidade com as Normas de Comercialização do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram adquiridos feijões-caupi secos comercializados em supermercados e em feiras livres
da cidade de João Pessoa-PB.
As amostras foram conduzidas ao Laboratório de Processamento de Alimentos da Faculdade
Ciências Médicas da Paraíba para a preparação das análises. Os grãos dos feijões foram triturados
em liquidificador obtendo-se uma farinha grossa, que foi utilizada para análise dos teores de
umidade e atividade de água. Para determinação dos teores de umidade, pesou-se aproximadamente
2,0 gramas de cada amostra triturada, levadas à estufa por 24 horas a 105ºC, até o peso tornar-se
constante. O teor de umidade foi determinado através da diferença entre o peso inicial e final das
amostras estudadas. O valor foi expresso em porcentagem, de acordo com as Normas do Instituto
Adolfo Lutz (1985). A análise da atividade de água foi realizada com amostras de feijão-caupi
macerados, para leitura direta, com a utilização do higrômetro da marca AQUALAB modelo CX-2,
a temperatura a 25°C, seguindo as normas do Instituto Adolfo Lutz (1985). Estes dados foram
submetidos à análise de variância (ANOVA) realizando-se teste de Tukey ao nível de 5% de
significância (P>0,05), para comparação das médias por meio do programa estatístico Sigma Stat
3.5 (Copyright 2006, Systat Sofware Inc).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Verifica-se na Tabela 1 que os teores de umidade dos feijões-caupi secos comercializados
em supermercados de João Pessoa variaram de 11,04% a 15,04%, e em feiras livres, de 10,99% a
15,22%, que de acordo com as Normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
para comercialização de feijões, a umidade adequada deve ser até 14%. Em relação aos valores de
umidade das amostras do supermercado, não houve diferença significativa (P>0,05) entre elas, no
entanto, a S4 apresentou valor acima do recomendado (15,04%). Nas amostras da feira livre, os
resultados encontrados apresentaram diferença significativa (P>0,05), sendo a amostra M5 com
maior teor de umidade (15,22%). Segundo Santos et. al., (2004), essas alterações nos teores de
umidade poderá ser devido à temperatura inadequada durante o armazenamento.
Além disso, feijões armazenados com teores de umidades de água inicial superior a 13%
resultará alterações provocadas por mudanças no metabolismo celular, como o aumento da
atividade enzimática e respiratória das sementes, propiciando o desenvolvimento de fungos, que
serão favorecidos pela elevada temperatura (Vieira & Yokoyama, 2000).
Tabela 1. Média dos valores (média*, ± desvio padrão) para as médias de umidade presentes nos feijões
comercializados em supermercado e feira livre.

LOCAL DE COMERCIALIZAÇÃO
ATRIBUTO
Supermercado
S1
Umidade
S3
S4
S5

S2

Feira Livre

13.41b (±0,22)
11,68c (±0,35)
13,12b (±0,39)
15,04a (±0,65)
11,04c (±0,17)

M1
M2
M3
M4
M5

12,27b (±0,02)
12,45b (±0,11)
11,84bc (±0,42)
10,99c (±0,42)
15,22a (±0,56)

*Média dos valores de três repetições.
a, b

Médias com letra minúscula igual na mesma coluna não difere entre si significativamente (P>0,05) pelo teste de
Tukey entre valores obtidos para os feijões comercializados no supermercado e no mercado central
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Verificou-se que os valores obtidos para a atividade de água (Tabela 2) das amostras obtidas
em supermercado variaram entre 0,55 a 0,68, não apresentando alterações significativas (P>0,05),
no entanto, as amostras da feira livre variaram entre 0,59 a 0,70, com alterações significativas.
Tabela 2. Média dos valores (média*, ± desvio padrão) para as médias de atividade de água presentes nos
feijões comercializados em supermercado e feira livre.

Feijões
ATRIBUTO
Supermercado
S1
Atividade S2
de
S3
Água
S4
S5

Feira Livre

0,68a (±0,00)
0,59a (±0,00)
0,68a (±0,00)
0,55a (±0,31)
0,60a (±0,00)

M1
M2
M3
M4
M5

0,63c (±0,00)
0,66b (±0,00)
0,60d (±0,00)
0,59c (±0,00)
0,70a (±0,00)

*Média dos valores de três repetições.
a, b

Médias com letra minúscula igual na mesma coluna não difere entre si significativamente (P>0,05) pelo teste de
Tukey entre valores obtidos para os feijões comercializados no supermercado e no mercado central.

Analisou-se que os valores de atividade de água encontrados nas amostras do supermercado
não houve diferença significativa (P>0,05) entre si, os maiores valores encontrados foram nas
amostras S1 (0,68) e S3 (0,68). Nas amostras da feira livre os resultados encontrados apresentaram
entre si diferenças significativas (P>0,05), sendo que a amostra M5 apresentou atividade de água de
0,70, se destacando das demais amostras. De acordo com Gock et al.,(2003) o teor de atividade de
água inferior á 0,60 dificilmente é propício ao crescimento microbiano e a partir de 0,65, inicia-se a
proliferação de microrganismos específicos como bolores xerofílicos e fungos osmofílicos , sendo
que até 0,75, somente algumas bactérias halófilas, leveduras e fungos xerofílicos podem se
desenvolver.
CONCLUSÕES
De acordo com os resultados obtidos neste estudo, pode-se constatar que a maioria das
amostras de feijão-caupi estão em conformidade com as Normas do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento para comercialização de feijões. As amostras dos feijões
comercializados nos supermercados e feiras livres apresentaram teores de umidade dentro dos
padrões exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que é de 14%, no
entanto as amostras S4 (supermercado) e M5 (feira livre) apresentou umidade acima de 14% na
mesma norma do Ministério da Agricultura relata que feijões com umidade superiores a 14%
poderão ser comercializado desde que não esteja ocasionando fatores de risco humano.
Os valores encontrados para atividade de água nas amostras S1, S3, M2 e M5 estão acima de
0,65 oferecendo um ambiente propício para a proliferação de microrganismos.
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TERAPIA MANUAL NA DOENÇA DO REFLUXO
GASTROESOFÁGICO: ESTUDO PRELIMINAR
Francisco de Assis Lima das Chagas1
Haydee Cassé da Silva2

RESUMO
Introdução: O tratamento para doença de refluxo gastroesofágico (DRGE) de forma convencional
segue administração de drogas que podem proporcionar efeitos adversos, neste aspecto a terapia
manual pode contribuir de forma não invasiva. Objetivou-se apresentar estudo preliminar sobre
tratamento da DRGE em terapia manual, considerando os efeitos na sintomatologia e na qualidade
de vida. Metodologia: Tratou-se de um estudo preliminar, clínico intervencionista de caráter quaseexperimental com abordagem quantitativa para análise dos dados. A amostra foi composta por duas
participantes diagnosticadas com DRGE, maiores de 18 anos. Como instrumento para coleta dos
dados foi utilizado a Escala Visual Analógica (EVA) e Questionário de Mc’Gill para dor e
questionário de sintomas da DRGE (QS-DRGE) para qualidade de vida, em ficha elaborada,
aplicada antes e após o protocolo realizado com terapia manual. O protocolo terapêutico foi
aplicado por 30 minutos, em dois encontros semanais, no período de setembro a outubro de 2014,
alcançando cinco atendimentos. Os dados quantitativos foram analisados através de estatística
descritiva do Microsoft Excel. Resultados: Antes da aplicação do protocolo, as participantes
perceberam dor moderada (M=6) na EVA, score 36 no questionário de Mc’Gill e escore médio de
25,5 na QS-DRGE. Depois do protocolo as participantes perceberam dor leve (M=1,5) na EVA,
escore zero no Mc’Gill e escore nove no QS-DRGE representando boa qualidade de vida.
Conclusão: Portanto, o protocolo de terapia manual selecionado proporcionou alivio dos sintomas
da DRGE influenciando na satisfação quanto a qualidade de vida das participantes deste estudo.
Palavras-chave: Refluxo gastroesofágico. Fisioterapia manual. Qualidade de vida
INTRODUÇÃO
A doença do refluxo gastresofágico (DRGE), popularmente conhecida como “azia” ou
“queimação no estômago”, é definida pela ação do material gástrico responsável pela digestão
estomacal que reflui involuntariamente para a mucosa esofágica, onde, diferente da mucosa do
estômago, o tecido não suporta o grau de acidez advindo deste líquido. Ao atravessar o anel
esofágico inferior (barreira anti-refluxo), o material altamente ácido e que contém uma quantidade
importante de enzimas proteolíticas em contato com o esôfago provoca alterações na parede,
ocasionando a dor queimante e intermitente quando a contração tônica esofágica está em condições
anormais (SIFRIM, 2008; GASTALDI, 2013; GUYTON, 2011).
Guyton (2005) diz que o aumento da pressão intra-abdominal comprime o esôfago neste
ponto, ao mesmo tempo em que essa pressão também eleva a pressão intragástrica. Por conseguinte,
esse fechamento de tipo valvular da porção inferior do esôfago impede que a
elevada pressão abdominal force o conteúdo gástrico em direção ao esôfago. Não fosse esse
mecanismo, o ácido seria expelido para o esôfago a cada movimento básico do individuo como
andar, tossir e até mesmo o ato de respirar profundamente.
A acidez produz alterações na mucosa do esôfago que podem provocar sintomas típicos
como regurgitação ou sintomas menos típicos como dor torácica, tosse ou asma, os denominados
sintomas extra esofágico. Obesidade, tabagismo, álcool, café, dieta, postura, elevação da cabeça na
cama, alimentação noturna, exercício físico, estresse e fadiga são as causas propostas e avaliadas,
1
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onde estão envolvidos diretamente no aumento do pH gástrico e retorno ao esôfago. Hérnia de
hiato ou refluxo esofagiano agrava-se com o decúbito e podem ocasionar ou piorar cervicalgias, dor
torácica ou dorsalgias, pois doentes tendem a elevar o apoio cervical usando travesseiros
inadequados (YENG, 2001; CORSI, 2007; SIFRIM, 2008). A DRGE tem sido associada a sintomas
pulmonares e doenças de vias aéreas inferiores como asma, tosse crônica, bronquite, pneumonia
aspirativa e fibrose pulmonar idiopática; sinais e sintomas otorrinolaringológicos incluindo
rouquidão, laringite, estenose subglótica, granuloma de prega vocal e carcinoma de laringe; e outras
manifestações extra- esofágicas como dor torácica não cardíaca, erosão dentária, sinusite, faringite
e apneia do sono (GURSKI et al, 2006).
A DRGE tem elevada prevalência, acometendo ambos os sexos em todas as faixas etárias.
Por esse motivo, tem sido uma das afecções mais comuns e de alta frequência na prática clinica
diária. As taxas de prevalência de DRGE caracterizada por presença de sintomas de pirose e
regurgitação ácida são bastante variáveis, principalmente em países ocidentais que se apresentam
quase sempre elevadas. No Brasil, em estudo populacional empreendido em 22 metrópoles
entrevistou-se 13.959 indivíduos e observou-se que 4,6% apresentavam pirose uma vez por semana
e que 7,3% apresentavam tal queixa duas ou mais vezes por semana. Em função desses dados,
estimou-se que a prevalência da DRGE esteja ao redor de 12% (OLIVEIRA et al., 2005; CORSI et
al., 2007; GUERRA; ABREU, 2010).
Corsi et al (2007) e Morais-Filho (2012) concordam que é além de morbidade propriamente
dita ocasionada pela DRGE, existe uma significativa limitação da qualidade de vida dos
acometidos, representada por desconforto permanente para os pacientes, com repetidas visitas ao
médico, mudança obrigatória na dieta, baixa produção no trabalho, além de custo elevado nos
exames e tratamento medicamentosos.
A DRGE tem impacto negativo na qualidade de vida, pois aumenta os custos com a saúde e
o risco para doenças mais graves no esôfago. A identificação de pirose e/oregurgitação ácida são
aceitas como marcadores clínicos da DRGE quando ocorrem uma ou mais vezes por semana nos
últimos doze meses, três ou duas vezes por semana nas últimas quatro a oito semanas segundo o
Consenso Brasileiro para a DRGE (GUERRA; ABREU, 2010).
O conceito amplo que envolve a inter-relação complexa entre estado de saúde, estado
mental, nível de independência, relação social e relacionamento destes aspectos com o ambiente
que vive, foi descrito pelo grupo de qualidade de vida da OMS (WHOQOL – World Healt
Ornanization Qualityof Life), onde diz que “qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua
posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus
objetivos, expectativa, padrões e preocupações” (YENG, 2001).
Fornari (2004) enfatiza a importância do questionário especifico da DRGE como forma de obter
foco na busca dos resultados da condição da qualidade de vida no que tange a doença citada. Para
avaliação e entendimento da qualidade de vida de pacientes portadores de DRGE, foi formulado um
“Questionário de sintomas na doença do refluxo gastroesofágico (QS- DRGE)”.
Para Pereira et al (2007), a avaliação da qualidade de vida de pacientes impactados por
doenças crônicas, e em destaque os com a DRGE, sobre o funcionamento biopsicossocial e sua
influência sobre a complexa interação entre comportamento e saúde, tem se tornado o foco
principal de vários pesquisadores.
A sintomatologia com prejuízo na qualidade de vida nos indivíduos que não apresentam
lesões é muito semelhante nos que apresentam as lesões erosivas no esôfago distal, inclusive com
maior grau de prejuízo na qualidade de vida (MACIEL et al, 2012).
Diante das formas de tratamento do refluxo hoje em dia usualmente conhecida, o método
farmacológico, dietético e cirúrgico apresentam-se tipicamente usual, visando corrigir a acidez e a
correção da mucosa gastrointestinal. Neste sentido, a fisioterapia pode contribuir com as técnicas
viscerais em osteopatia para minimizar os agravos da DRGE.
As técnicas osteopáticas viscerais são direcionadas as disfunções somáticas caracterizadas
por uma limitação de mobilidade, acompanhadas por perturbações nos reflexos somatovisceral de
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origem vertebral ou periférica. Esta perturbação pode se traduzir em dermalgia reflexa no
dermatomo respectivo, angioespasmo, espasmo das fibras musculares lisas, modificação do tônus
dos diferentes elementos nervosos vegetativos que regulam as secreções (RICARD, 2001).
As manobras viscerais seguem o princípio de que o corpo humano é composto por
elementos interligados e interdependentes (unidade corporal), tanto no ponto de vista físico quanto
emocional. O criador da osteopatia Andrew Taylor Still e seu seguidor Jean-Pierre Barral (médico
francês) notaram que qualquer alteração sistêmica corporal poderá ser transmitida em outras regiões
perto ou distante do foco causador da disfunção (SOUZA, 2013).
Rezende e Gabriel (2008) definem a osteopatia visceral como um conjunto de técnicas
manuais destinadas a diagnosticar e normalizar, tanto quanto possível, as disfunções mecânicas,
vasculares e neurológicas das vísceras e órgãos situados no pescoço, tórax, abdômen e bacia, com
objetivo de melhorar seu funcionamento e diminuir a origem das dores projetadas no corpo em
geral e das disfunções articulares ao nível do músculo-esquelético.
As técnicas de Osteopatia Visceral preconizadas por Ricard (2001) são modelos
manipulativos que englobam desde o esfíncter esofágico, o estômago e o músculo diafragma. As
técnicas, devidamente eleitas, atuam no impedimento do refluxo ao esôfago pelo esfíncter esofágico
inferior (extremidade distal) através de um mecanismo valvular neste segmento anatômico, situado
abaixo do diafragma.
Para Ricard e Sallé (2010), existe uma mobilidade induzida pelo declínio diafragmático
provocado pela respiração costal, na inspiração. A pressão arrasta globalmente as vísceras incluindo
o estômago, de forma que o estômago declina globalmente, mas como a cúpula diafragmática
esquerda está mais baixa que a direita, o estômago realiza igualmente uma lateroflexão esquerda
associada a uma rotação para a direita devido à tração do ligamento hepatogastrico.
Diante dos pressupostos acima relacionados, a utilização das manobras viscerais para o
tratamento da DRGE pode influenciar no processo de reparo da disfunção, sugerindo consequências
na qualidade de vida. Neste sentido, a ideia da sistemática de aplicação protocolar de técnicas
osteopaticas viscerais se justifica pela importância na aplicabilidade da pratica terapêutica de
profissionais de fisioterapia como alternativa não invasiva, e, portanto, de menor prejuízo em
indivíduos com DRGE.
Desta forma, o presente estudo teve como objetivo apresentar o estudo preliminar sobre
tratamento da DRGE em terapia manual, considerando os efeitos na sintomatologia e na qualidade
de vida.
METODOLOGIA
Tratou-se de estudo preliminar do tipo clínico, intervencionista de caráter quaseexperimental com abordagem quantitativa e qualitativa para análise dos dados. A amostra foi
composta por duas participantes com doença do refluxo gastroesofágico previamente diagnosticadas
e encaminhadas por gastroenterologista à clinica escola de fisioterapia da Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba para aplicação do protocolo pré-estabelecido, admitidas no mês de setembro de
2014.
Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: maiores de 18 anos, encaminhamento
clinico, presença de sinais e sintomas característicos de refluxo gástrico, voluntariedade e
disponibilidade para participar da pesquisa. Foram excluídos os participantes que: não conseguiram
completar o mínimo de cinco atendimentos, presença de obstrução abdominal, em uso de
medicação contínua, em cuidados paliativos, presença de patologias associadas, como obesidade,
câncer, ulcerações, dentre outras, e o uso de órteses ou próteses que inviabilizem a aplicação das
técnicas, como, válvulas, parafusos, dentre outros.
Os dados foram obtidos a partir da ficha de avaliação elaborada pelos pesquisadores,
contendo as variáveis de interesse: características clinicas do refluxo gástrico antes e após a
aplicação de protocolo com técnicas viscerais e cranianas previamente estabelecidas. Ainda foi
utilizado a escala visual analógica da dor (EVA) para graduação do nível doloroso, o questionário
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da dor de Mc’Gill para avaliação mais detalhada das características do quadro álgico o questionário
de sintomas na doença do refluxo gastroesofágico (QS-DRGE) para mensurar o nível de qualidade
de vida dos pacientes com DRGE.
A Escala Visual Analógica (EVA) é um parâmetro de avaliação quantitativo e qualitativo da
dor quando se gradua o quadro álgico com scores de 0 a 10, cuja interpretação é considerada como
leve (0-2), moderada (3-7) e intensa (8-10). No questionário da dor de Mc’Gill para avaliação mais
detalhada das características do quadro da dor, é considerado um dos melhores instrumentos para a
avaliação das dimensões sensitiva-discriminativa, afetiva- motivacional e cognitiva-avaliativa da
dor. Composto por 20 grupos de duas a seis palavras numeradas que caracterizassem a dor,
escolhendo apenas uma alternativa por grupo que melhor se encaixa na percepção subjetiva do
indivíduo. Assim, ao final dos questionamentos, podendo ser de zero a 78, soma-se o valores
atribuídos para interpretar scores mais baixos próximos a zero como melhor nota (ausência/pouca
dor) e próximos a 78 como pior nota (presença/muita de dor). (PIMENTA; TEXEIRA, 1996;
AGNE, 2004).
Para avaliação da qualidade de vida foi utilizado o questionário de sintomas do refluxo
gastresofágico (QS-DRGE). Tal instrumento é calculado pela soma dos algarismos assinalados e
pode variar entre zero e 45 (zero a melhor resposta e 45 a pior, que representa a percepção da
qualidade de vida). A última questão avalia a percepção do paciente quanto ao seu estado de saúde
atual em seis níveis de satisfação, sendo muito satisfeito, satisfeito, neutro, insatisfeito, muito
insatisfeito e incapacitado (FORNARI et al., 2004).
Este estudo teve a liberação de Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) local através da certidão
052/2014, após a submissão na plataforma Brasil (CAAE nº 34001514.4.0000.5178), conforme rege
a legislação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), resolução 466/12,
Antes da aplicação do protocolo, todos os participantes foram esclarecidos quanto aos
procedimentos sendo-lhe facultado o direito de escolher se desejava participar ou não do estudo,
firmado através do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), seguindo as normativas do
Conselho Nacional de Saúde (CNS).
Após explicação dos procedimentos, todos os participantes foram submetidos à avaliação
seguindo a ficha de avaliação elaborada e em seguida foi posicionado na maca para inicio da
aplicação das manobras viscerais. Aplicou-se o protocolo duas vezes por semana com 40 minutos
por sessão, durante o mês de setembro, até alcançar o mínimo de cinco atendimentos. Logo após, os
participantes foram reavaliados com base nos instrumentos elaborados.
As manobras utilizadas no protocolo estabelecido foram: tração cervical, liberação da base
craniana, liberação do forame magno com descompressão do condilo occipital, técnica de
compressão do IV ventrículo, massagem clássica abdominal superficial, profunda e estimulante,
técnica de uma hérnia de hiato segundo Ralph Failor, equilíbrio sensorial do estômago, liberação do
plexo solar de Still, técnica de limpeza de Evans, liberação da cárdia, técnica de uma hérnia de
hiato, massagem na região dorsal (deslizamentos e mobilização vertebral).
Após a coleta e organização dos dados quantitativos, as análises descritiva e inferencial
foram realizadas através do programa Excel. A estatística descritiva foi feita por meio da
verificação das frequências, percentuais e valores. Os dados qualitativos foram verificados através
da abordagem de Bardin para análise léxica, distribuindo em categorias (BISQUEIRA, 2006).
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os dados foram tabulados por variável em planilha do Microsoft Office Excel® e
agrupados segundo as características clínicas do refluxo gástrico e os escores de dor obtidos através
da escala visual analógica e questionário de dor de Mc´Gill, bem como, o questionário de sintomas
na doença do refluxo gastroesofágico (QS-DRGE) antes e após aplicação do protocolo estabelecido.
Ressalta-se que o estudo preliminar aqui analisado e discutido foi realizado com uma
amostra que representa 20% do estudo base, considerando cinco aplicações do protocolo
estabelecido, portanto, os resultados encontrados poderão sofrer alterações quando analisado da
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forma projetada (total de participantes e o mínimo de dez atendimentos). Desta forma, a análise dos
dados foi realizada com base no acompanhamento de duas participantes que conseguiram atingir os
critérios de inclusão e exclusão para o estudo preliminar.
Na tabela 1 a seguir encontra-se a frequência e a porcentagem de participantes segundo os
sinais e sintomas da DRGE antes e depois dos cinco atendimentos utilizando o protocolo
estabelecido.
Tabela 1 – Características clínicas da DRGE da amostra antes e depois da aplicação do protocolo,
n=2, FCMPB, João Pessoa, PB.
Sinais e sintomas
Queimor
Regurgitação
Dor precordial em queimação
Falta de ar
Tosse seca
Pigarro
Rouquidão
Fonte: CHAGAS; SILVA, 2014.
Dados da pesquisa.

Antes
f
2
1
2
1
2
0
1

%
100%
50%
100%
50%
100%
0%
50%

Depois
f
0
0
0
0
1
0
0

%
0%
0%
0%
0%
50%
0%
0%

O resultado desta tabela se deu pelo sucesso da aplicação do protocolo. Ambas as pacientes
sentiram inibição de grande parte dos sinais e sintomas na avaliação através da normalização
visceral manual. Houve inclusive relato de alívios de outros sintomas que não constava na
avaliação, como dor lombar e cefaleia. Por problemas de imunidade de uma das paciente, o sintoma
de tosse seca apresentou presente ainda após a aplicação.
Bandeira, et al. (2009) observaram que a prevalência de pirose em 22 cidades brasileiras
pelo menos uma vez por semana foi de 11,3% (n=13.000) e cerca de 18% da população norteamericana.
Gurski, et al. (2006) afirmaram que os sintomas relacionados à DRGE são extremamente
comuns, visto que aproximadamente 20% dos adultos apresentam pirose e/ou regurgitação pelo
menos uma vez por semana e 40%, mensalmente, acrescentam ainda, que a presença da tosse
também é comum, representando até 40% dos casos da DRGE.
Para Nasi, et al. (2006) o primeiro passo para o diagnóstico adequado da DRGE é o
conhecimento do conceito atual da afecção e das suas várias formas de apresentação clínica. As
manifestações clínicas consideradas típicas da DRGE são pirose e regurgitação. Apesar desses
sintomas sugerirem a presença da afecção, vale salientar que outras doenças (como úlcera péptica,
gastrites e eventualmente neoplasias) podem cursar com um deles. Contudo, quando tais queixas
co-existem, a possibilidade do paciente ter DRGE é superior a 90%.
O gráfico 1 mostra a análise da variável dor elencada por participante a cada sessão a partir
dos escores da EVA, atribuindo o valor limite em zero (0) para ausência de dor e dez
(10) para dor intensa.
Gráfico 1 – Escores da EVA por sessão da amostra, n=2, FCMPB, João Pessoa,
PB.
6

2
0

Escores da EVA

8

A
B
1ª sessão 2ª sessão 3ª sessão 4ª sessão 5ª sessão
Sessões de atendimento

Fonte: CHAGAS; SILVA, 2014. Dados da pesquisa.
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O importante nesta avaliação foi a comparação das crises, principalmente a última, com a
dor mais profunda que já sentiu. A cada atendimento com a aplicação das técnicas de terapia
manual as pacientes relatavam alívio da dor, principalmente em queimação. A percepção da dor no
início do atendimento comparado com a quinta sessão mostra que não houve problemas com a
aplicação do protocolo.
O gráfico 2 mostra os escores da dor de acordo com o questionário de McGill, adequado a
língua portuguesa antes e após o último atendimento. Nota-se que ambas as pacientes relataram
escore zero após o quinto atendimento, ambas não atribuíram valores à dor naquela ocasião por
relatarem o alívio e a minimização das crises de refluxo proporcionadas pelas manobras viscerais e
cranianas selecionadas e aplicadas.

A quantidade de estudos disponíveis na literatura relacionado com o tratamento da terapia
manual na DRGE é escassa, por isso não se encontrou estudos que utilizasse os mesmos
instrumentos aqui aplicados, que pudesse reforçar uma discussão.
Pimenta e Teixeira (1996) lançaram um importante estudo em que apresentaram o
questionário Mc’Gill. Neste estudo eles afirmaram que a dor apresenta qualidades diferentes, de
acordo o órgão acometido, natureza do agente lesivo e características individuais. Sabe-se que a
expressão cólica significa dor visceral e queimor, lesão de nervos periféricos. Estas expressões
fornecem a chave do diagnóstico e sugerem a terapia antiâlgica. No entanto, a vivência de dor
intensa é frequentemente acompanhada de dificuldade para descrevê-la, pois se encontra vinculada
a subjetividade de interpretação do indivíduo.
A análise da qualidade de vida realizada pelo QS-DRGE é demonstrada na tabela 2.
Tabela 2 – Escores do QS-DRGE da amostra antes e depois do quinto atendimento, n=2, FCMPB,
João Pessoa, PB.
Amostra
A

Antes
Escore
36

Nível de satisfação
Muito insatisfeita

Depois
Escore
13

Nível de satisfação
Satisfeita

B

15

Insatisfeita

5

Satisfeita

Fonte: CHAGAS; SILVA, 2014
Dados da pesquisa.

Para Fornari et al. (2004) em seu estudo para traduzir o questionário de sintomas para a
doença do reﬂuxo gastresofágico, concluiu que tal questionário apresentou validade de face,
excelente reprodutibilidade, foi de fácil compreensão e rapidamente respondido, dessa forma,
facilitando o êxito deste estudo.
Diniz et al (2014) realizaram um estudo caso prospectivo e duplo-cego para analisar o papel
de um protocolo com osteopatia visceral no diafragma e no esôfago de forma qualitativa em apenas
um paciente com DRGE. Utilizaram para avaliar a eficácia do protocolo a escala de qualidade de
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vida (QS-DRGE) e concluíram que o protocolo com osteopatia visceral aplicado pôde melhorar os
sintomas da DRGE e devem ser adicionadas à abordagens somatovisceral para o atendimento de
pacientes com esta condição.
CONCLUSÃO
Foi nítida a percepção da qualidade de vida em relação ao estado de saúde relacionado com
o refluxo após o quinto atendimento. As pacientes se mostraram bastante satisfeitas e seguras com o
tratamento. Essa realidade foi observada inclusive com modificações no cotidiano das pacientes que
passaram a ter seu dia a dia mais dinâmico no que se refere ao lazer e atividades sociais.
O protocolo com técnicas de osteopatia visceral e terapia craniana manual teve eficácia no
tratamento da sintomatologia da DRGE de forma quantitativa e qualitativa. O protocolo mostrou
ainda condições extremamentes significantes na percepção da qualidade de vida pelas pacientes.
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UMA ABORDAGEM SOBRE A OBESIDADE INFANTIL:
REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
Lilian Rossana Santos Souto1
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Vilyane Trigueiro Marinho4
Fabiana Medeiros de Brito 5
Cristiani Garrido de Andrade6

RESUMO: Este estudo foi realizado com o objetivo caracterizar a produção científica acerca da
obesidade infantil, em periódicos online, no período de 2010 a 2013. Trata-se de uma revisão
integrativa da literatura realizada a partir do site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases
de dados Literatura Latino Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS),
Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Base de Dados Brasileira de Enfermagem
(BDEnf). Os descritores utilizados foram: “Obesidade infantil e enfermagem”, interligados pelo
operador boleano “AND”. A amostra foi composta por 10 artigos. Através da leitura minuciosa e
análise dos dados emergiram duas categorias: Aspectos relacionados ao contexto familiar e de saúde
para obesidade infantil; Os fatores de risco prevalentes na obesidade infantil. Mediante dos achados,
dos diversos estudos faz-se necessário o surgimento de novos saberes científicos acerca da referida
temática, que apresentem subsídios vinculados obesidade infantil.
Descritores: Obesidade Pediátrica. Enfermagem.
INTRODUÇÃO
A prevalência da obesidade vem crescendo de forma significativa em todas as faixas
etárias e em todo o mundo, sendo classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como
“epidemia do século XXI”, tornando-se uma das doenças crônicas não transmissíveis mais
preocupantes para a saúde pública (MARCHI et al., 2011). É um desafio para os gestores
articularem políticas públicas que visem a implementação de ações direcionadas a prevenção, o
acompanhamento e a manutenção de um peso adequado.
No Brasil, de acordo com o último estudo nacional realizado na faixa de 10 a 19 anos de
idade, entre 2008 e 2009, a prevalência de excesso de peso foi de 21,5% nos meninos e 19,4% nas
meninas (BRASIL, 2010). Devido a grandes evidências, no que diz respeito ao aumento do peso,
vários estudos concluíram que o Brasil assim como vários países do mundo vem enfrentando esta
realidade, sobretudo na população abaixo de 20 anos. . Acompanhando tendências globais, verificase que o sobrepeso e a obesidade constituem, atualmente, o distúrbio nutricional que mais cresce no
continente latino (GRILLO, 2007).
A obesidade é hoje considerada um dos problemas que abrange as classes sociais menos
favorecidas trazendo inúmeras complicações em jovens e crianças como: decadência nutricional e
as doenças metabólicas. Tendo em vista que há algumas décadas atrás nossas políticas públicas
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eram voltadas para quadros de baixo peso e desnutrição houve uma mudança atualmente no estilo
globalizado dos países em desenvolvimento uma inversão epidemiológica: a decadência das
deficiências nutricionais, doenças infecciosas e a ascensão das doenças crônico-degenerativas,
especialmente as cardiovasculares. Tal fato pode estar relacionado às alterações da dieta e da
composição corporal dos indivíduos (EBBELING, 2002; GRILLO, 2007).
A vulnerabilidade para o crescimento exacerbado da obesidade infantil está na transição
nutricional. Esta por sua vez interfere de forma significativa pela rapidez e facilidade a qual
crianças e adolescentes estão tendo acesso a esses alimentos, tem sido preocupante, tendo em vista
até mesmo uma inversão de padrões alimentares (SILVA; BUTTE, 2010).
A transição nutricional inadequada e precoce juntamente com outras causas externas como
o sedentarismo, a influencia da família e estilo de vida, permeiam as questões da obesidade não
favoráveis a uma alimentação saudável o que influencia diretamente no ganho de peso da criança. O
excesso de peso na infância aumenta as chances de obesidade na idade adulta (STARC, 2010).
Embora os fatores genéticos predisponham o desenvolvimento da obesidade, os principais
determinantes de seu aumento vêm sendo os fatores ambientais e comportamentais, como a falta de
atividade física, por exemplo. O acesso a eletros eletrônicos como tablets, celulares, notebooks
entre outros favorecem ao sedentarismo e aumento do tecido adiposo predominantes nas crianças,
aliados a ingestão de produtos industrializados ricos em conservantes e sem nutrientes adequados
(REY-LÓPEZ, 2008).
Estudos demonstram que na idade pré-escolar, a ocorrência precoce da adiposidade
corporal e um ganho de peso rápido representaram fatores de risco para o desenvolvimento da
obesidade em idades mais avançadas (LANIGAN, 2009). Poeta, Duarte e Giuliano (2010) apontam
uma correlação entre obesidade infantil e baixa qualidade de vida relacionada à saúde quando
comparadas às crianças com peso adequado para sua estatura e idade, sobretudo nos domínios
físico, social, emocional, psicossocial.
Pesquisa aponta que o aleitamento materno tem grande influencia no desenvolvimento da
criança. Quanto mais precocemente ofertado a criança mais cedo agiria contra o sobrepeso na
mesma (FERREIRA et al., 2010).
Nesse contexto, entende-se a relevância da referida temática, sendo imprescindível a
necessidade de explorar tal fenômeno, no sentido de contribuir para uma melhor qualidade de vida
em crianças com obesidade.
Diante do exposto, a presente pesquisa teve como objetivo caracterizar a produção científica
acerca da obesidade infantil, em periódicos online, no período de 2010 a 2013.
METODOLOGIA
Este estudo trata- se de revisão integrativa, a qual tem a finalidade de reunir e sintetizar
resultado de pesquisa sobre um delimitado tema, de maneira sistemática e ordenada, sendo um
instrumento para o aprofundamento do conhecimento a respeito do tema investigado, permitindo a
síntese de múltiplos estudos publicados e conclusões gerais a respeito de uma particular área de
estudo (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Para a operacionalizar essa revisão, foram utilizadas as seguintes etapas sugeridas pelos
autores a pouco mencionados: estabelecimento do objetivo da revisão integrativa, estabelecimento
dos critérios para a seleção da amostra, definição das informações a serem extraídas dos artigos
selecionados, análise dos resultados, apresentação e discussão os resultados (MENDES;
SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Na perspectiva de realizar as etapas da pesquisa explicitadas anteriormente e considerandose que um estudo na modalidade de revisão integrativa da literatura norteia-se por uma indagação
ou hipótese, o presente estudo foi orientado pela seguinte questão: Qual a caracterização da
produção científica acerca da obesidade infantil, em periódicos online, no período de 2010 a 2013.
Assim, partindo da questão de pesquisa, procedeu-se ao levantamento do corpus literário a
ser analisado, mediante os descritores em Ciências da Saúde (DeCS), em português, inglês: por
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meio do operador booleano AND foram combinados os descritores “Obesidade pediátrica AND
enfermagem”.
A literatura compreendeu artigos científicos indexados nas bases de dados Scientific
Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino Americana e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados Brasileira de Enfermagem (BDEnf) mediante busca
na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), do Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (BIREME).
Cumpre assinalar que foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados
no período de 2010 a 2013, no idioma português, que contemplasse em seus títulos e/ou resumo
aspectos relativos à temática proposta, assim como disponibilizados na integra, gratuitamente
online.
Posteriormente, foi selecionada criteriosamente, toda a bibliografia relacionada ao objetivo
proposto. Após a leitura minuciosa, foram catalogados 10 estudos que cumpriram os critérios de
inclusão. A coleta foi realizada durante o mês de setembro de 2014. Utilizou-se para melhor
apresentação e organização um instrumento contendo as variáveis: título, base de dados, ano,
periódico. Na sequência foi elaborada a categorização das ideias, apresentação dos resultados e
discussão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo foi composto por 10 publicações que discutiam a temática sobre obesidade infantil
na percepção da assistência de enfermagem, conforme caracterização disposta no quadro 1, a seguir.
Quadro 1 – Distribuição dos artigos, segundo o título das publicações, base de dados, ano de
publicação, periódico e modalidade de estudo.
BASE DE
DADOS

TITULO

ANO DE
PUBLICAÇÃO/
PERIÓDICO
2013
Cogitare Enferm

MODALIDADE

Avaliação do estado nutricional e da saúde de crianças
e adolescentes na prática assistencial do enfermeiro
(SOUZA et al., 2013)

SCIELO

Sobrepeso e obesidade em crianças de cinco a dez
anos de idade beneficiárias do programa bolsa família
no estado de Sergipe, Brasil (SILVA, 2011).
Sobrepeso entre adolescentes de escolas particulares
de Fortaleza, CE, Brasil (ARAÚJO et al., 2010)

SCIELO

2011
Rev Paul Pediatr

Original

SCIELO

2010
Rev Bras Enferm

Original

Obesidade infantil na percepção dos pais. (TENORIO;
COBAVASHI, 2011).

SCIELO

2011
Rev Paul Pediatr

Original

Registros de enfermagem e o enfoque na prevenção da
obesidade infantil. (CORGOZINHO; RIBEIRO, 2013).

BDENF

Original

O brincar em crianças obesas: um estudo. (GOMES et
al., 2011)
Obesidade juvenil com enfoque na promoção da saúde:
Revisão integrativa (LUNA et al., 2011)
Percepção materna acerca do distúrbio nutricional do
filho: um estudo compreensivo (SILVA et al., 2011).
Padrões alimentares de adolescentes obesos e
diferentes repercussões metabólicas
(DISHCHEKENIAN et al., 2011)
Fatores de risco associados à obesidade e sobrepeso em
crianças em idade escolar (LOPES, 2010).

SCIELO

2013
R. Enferm. Cent. O.
Min
2011
Psicologia da Saúde
2011
Rev Gaúcha Enferm
2011
Rev. Min. Enferm.
2011
Rev. Nutr
2010
Rev Bras Enferm

Original

LILACS
BDENF
SCIELO
SCIELO
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De acordo com a análise dos artigos, ilustrados no Quadro 1, sete (70%) estudos estiveram
presentes na base de dados SCIELO, dois (20%) estudos foram seletos por meio da base de dados
BDENF, um (10%), na base de dados LILACS.
No tocante ao ano das publicações, observou-se que o ano de 2011 foi o período com o
maior número de publicações sobre a temática investigada, com seis (60%), seguido do ano de
2010, com duas (20%) produções e 2013 com duas publicações (20%). Já o ano de 2012 não
apresentou nenhuma publicação referente à temática investigada.
Quanto aos periódicos, destacaram-se importantes revistas brasileiras, como a Revista
Paulista de Pediatria e a Revista de Enfermagem Brasileira com duas (40%). No que concerne às
modalidades dos estudos, ressalta-se que, dos 10 artigos selecionados, nove (90%) são originais, e
um (10%) de revisão.
Através desses resultados, foi possível categorizar, agrupar e interpretar os dados. A partir
desses procedimentos emergiram dois temas: Tema I: Aspectos relacionados ao contexto familiar e
de saúde para obesidade infantil (Quadro 2); Tema II: Os fatores de risco prevalente na obesidade
infantil (Quadro 3).
Tema I: Aspectos relacionados ao contexto familiar e de saúde para obesidade infantil
Quadro 2 – Distribuição dos artigos do tema I, segundo o título e objetivo das publicações
selecionadas para o estudo.
TITULO DO ARTIGO
Obesidade infantil na percepção dos pais

Percepção materna acerca do distúrbio
nutricional do filho: um estudo compreensivo
Obesidade juvenil com enfoque na promoção da
saúde: revisão integrativa
Avaliação do estado nutricional e da saúde de
crianças e Adolescentes na prática assistencial do
enfermeiro
Registros de enfermagem e o enfoque na
prevenção da obesidade infantil

OBJETIVO
Revisar as pesquisas atuais sobre a capacidade dos pais para
perceber o peso corporal dos filhos, as crenças relacionadas ao
peso, os fatores que influenciam essa percepção, assim como as
possíveis ações capazes de ampliar a consciência dos pais sobre
o excesso de peso de seus filhos e suas consequências.
Compreender o significado, para as mães, de ter um filho com
distúrbio nutricional.
Sintetizar as contribuições das pesquisas em Enfermagem sobre
obesidade juvenil com enfoque na promoção da saúde.
Avaliar o estado nutricional de crianças e adolescentes que
frequentam um Centro Educacional em comunidade do
Município do Rio de Janeiro, identificar os principais
problemas de saúde destas e analisar a associação entre a
ocorrência de problemas de saúde e o estado nutricional.
Identificar, nas consultas de enfermagem para a faixa etária de
0 a 2 anos, as anotações voltadas para a prevenção da
obesidade infantil, conforme preconizado pelo Ministério da
Saúde.

Conforme os estudos contemplados no tema I, evidenciados no quadro acima, enfatiza-se a
relevância dos aspectos relacionados ao contexto familiar e escolar para a obesidade infantil.
Tenorio e Cobayashi (2011) mencionam que um dos fatores de risco para a obesidade
infantil são os próprios pais por não darem a devida importância para o sobrepeso. Diante disto foi
observado que o convívio familiar acaba servindo como exemplo para essas crianças decorrentes
dos maus hábitos alimentares que essas famílias vivem, ficando desprovidas de instrução acerca dos
riscos para a obesidade infantil.
Silva et al., (2011) ressaltam a importância do vínculo de mãe pra filho uma vez que essa
troca ajuda no processo de reeducação alimentar. Um dos fatores de ricos é que muitas mães
acumulam uma carga de culpa por está diante do seu filho acima do peso, podendo então passar
esse desconforto para seu filho e deixando-o ansioso, o que acaba refletindo no transtorno alimentar
da criança. É importante enfatizar que o processo de cuidar é voltado diretamente para o contexto
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familiar, diante disso a genitora precisa de um acompanhamento multiprofissional para lidar com as
dificuldades enfrentadas nesse processo de manutenção da saúde do seu filho.
É relevante enfatizar que uma criança que vivencia sua infância e adolescência com maus
hábitos alimentares tornarão um adulto obeso, uma das consequências pra esse transtorno é a falta
de orientação e ações voltadas para esse público. Nesse Prisma as pesquisas demostram que é
preciso uma visualização desse problema o mais precocemente possível para não acarretar em
problemas sérios, tanto na infância como na adolescência. As dificuldades de ações e estratégias
para essa população tem se alastrado pelo mundo e tornando cada dia mais crianças com sobre peso,
tornando assim um problema de saúde pública (LUNA et al., 2011).
Uma das dificuldades enfrentadas pelo sistema de saúde é a falta de conhecimento e um
olhar diferenciado para a criança que precisa de cuidados nutricionais, diminuição do peso e de
exames alterados por conta de uma má alimentação. Aspectos sócios culturais e o meio que essa
criança está inserida podem emergir como meios propícios para detecção de situações de risco,
traçando-se assim estratégias voltadas pra cada criança, respeitando sua singularidade (SOUZA et
al., 2013).
Para Corgozinho e Ribeiro (2013) os próprios profissionais de saúde têm mostrado erros no
que tange ao crescimento e desenvolvimento das crianças, uma vez que essas informações poderiam
colaborar para identificação precoce relacionada à prevenção da obesidade infantil. Desse modo os
pais deixam negligenciam a consulta deduzindo que seus filhos estão saudáveis e que não precisam
de uma mudança alimentar, condicionando essa criança a problema sérios com diabetes e
hipertensão.
Tema II: Os fatores de risco prevalente na obesidade infantil
Quadro 3 – Distribuição dos artigos do tema II, segundo o título e objetivo das publicações
selecionadas para o estudo.
TITULO DO ARTIGO
Sobrepeso e obesidade em crianças de cinco a
dez anos de idade beneficiárias do programa
bolsa família no estado de Sergipe, Brasil.
Padrões alimentares de adolescentes obesos e
diferentes repercussões metabólicas.
Fatores de risco associados à obesidade e
sobrepeso em crianças em idade escolar.
Sobrepeso entre adolescentes de escolas
particulares de Fortaleza, CE, Brasil.
O brincar em crianças obesas: um estudo
de crianças em tratamento ambulatorial.

OBJETIVO
Estimar a prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças
beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) durante os anos
de 2008 a 2010, de acordo com o sexo e com as regionais de
saúde do estado de Sergipe.
Avaliar a associação de padrões alimentares com alterações
metabólicas em adolescentes obesos.
Analisar os fatores de risco associados à obesidade e sobrepeso
em crianças de ambos os sexos em idade escolar.
O objetivo da pesquisa foi identificar casos de excesso de peso
em adolescentes de escolas particulares de Fortaleza - Brasil.
Pesquisar as dificuldades emocionais da criança obesa por meio
da investigação do brincar, levando em consideração aspectos do
seu ambiente sociocultural.

Conforme os estudos contemplados no tema II, evidenciados no quadro acima, constata-se
os fatores de risco prevalentes na obesidade infantil.
Silva (2011) menciona sobre a necessidade da criação de uma política nacional nutricional
que favoreça crianças com sobrepeso e obesas, contempladas no Programa Bolsa Família com
maior prevalência nos municípios de menor índice de desenvolvimento humano. Desse modo tornase possível o suporte de uma boa alimentação e qualidade de vida (SILVA, 2011).
No período da adolescência, atrelado à infância, observa-se a realidade que esta população
enfrenta no que diz respeito à alimentação, onde o que prevalece é a alimentação conseguida de
forma rápida por meio dos fast food e self service deixando de lado o meio tradicional com a
família reunida e se alimentando de forma adequada, ficando assim susceptível ao aumento dos
níveis glicêmicos evidenciando as altas causas das dislipidemias (DISHCHEKENIAN et al., 2011).
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Tendo em vista que a ingesta de alimentos ricos em calorias aliado ao sedentarismo é o que
predispõe o sobrepeso em crianças de ambos os sexos, uma Instituição de ensino público em São
Paulo, demonstrou que é preciso novas políticas direcionadas as mudanças de hábitos voltadas a
alimentação saudável aliadas a rotinas de atividades físicas escolares extra classe (LOPES, 2010).
Araújo et al., (2010) ressalta que a qualidade de vida está extremamente ligada a ações de
prevenção, o que leva a necessidade não apenas das informações sobre a prevalência da obesidade,
mas também à necessidade de explorar sobre o assunto tendo em vista que essa problemática atinge
todo o cenário epidemiológico brasileiro.
Muitos fatores estão corelacionados a obesidade infantil uma delas é a mudança no âmbito
familiar que sofreu alterações em seu eixo principal que é a ligação direta e um relacionamento
mais íntimo com os pais e familiares, deixando de lado as brincadeiras de rua, de correr de interagir
com outras crianças ficando muitas vezes por comodismo dos responsáveis de frente uma televisão,
ao computador, celular preferindo brincadeiras que levam ao sedentarismo e ao individualismo.
Tais mudanças se devem a globalização que levam diversas famílias à procura de uma vida
financeira melhor prejudicando assim a harmonia familiar e a capacidade das crianças
desenvolverem um relacionamento psicossocial, influenciando diretamente na sua personalidade e
no seu desenvolvimento físico (GOMES et al., 2011).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo contribuiu imprescindivelmente para a ampliação da atenção à saúde da
criança, no que diz respeito mais especificamente à obesidade infantil, favorecendo a criação de
novas políticas publicas voltadas à prevenção e manutenção da saúde na infância.
A análise sistemática das publicações mostrou que o estudo na área enfatizou a relevância
dos aspectos relacionados ao contexto familiar e escolar para a obesidade infantil, assim como os
fatores de risco prevalentes para tal caso.
Partindo da analise deste estudo foi possível evidenciar que mesmo com o incentivo das
políticas publicas e da implementação de projetos voltados para a reeducação alimentar, poucos
profissionais de saúde implementam em suas unidades ações de prevenção. Outra barreira
enfrentada para a transição nutricional e a modificação nos hábitos alimentares, decorrentes da
mudança do estilo de vida.
Diante do exposto faz-se necessário a realização de novos estudos acerca desta temática a
fim de aprimorar e atualizar os conhecimentos acerca da obesidade infantil para só assim
aperfeiçoar a integralidade do cuidar nesse esfera.
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UTILIZAÇÃO DE ESCORE MINIMIZADOR DE READMISSÃO EM UTI MODIFICADO
EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA/PB
Breno William Mariz Guedes1
Paulo César Gottardo2
Igor Mendonça do Nascimento3
Ciro Leite Mendes4

RESUMO
Muitos pacientes que são internados em unidades de tratamento intensivo sofrem com piora de seu
quadro ou vêm a óbito dentro do período de sete dias após sua alta. Dos que sobrevivem, muitos
precisam de uma nova internação, o que piora seu significativamente seu prognóstico, além de
acarretar em maiores custos hospitalares. O escore MIR foi criado para melhorar condutas em
pacientes que têm mais chances de readmissão ou morte a curto prazo, através da avaliação de
dados individuais e estruturais do serviço. Neste estudo de coorte histórica, o MIR foi aplicado
numa população de 83 pacientes de uma UTI da cidade de João Pessoa, dos quais 29 evoluíram para
óbito durante a internação (34,9%) e 10 (12%) foram readmitidos em UTI durante a mesma
internação, analisando-se sua média e seu desvio padrão com o objetivo de compará-lo a outros
escores de predição de mortalidade (SAPS 3, SIRS, SOFA) observando-se também a diferença
entre as médias quanto a incidência de óbito durante a mesma internação hospitalar e a de
reinternação em UTI. O escore MIR demonstrou ser um bom preditor de mortalidade após a alta do
paciente da UTI, entretanto não apresentou a mesma predição quanto a possibilidade de
reinternação em UTI.
ABSTRACT
Many patients hospitalized in intensive care units suffer worsening of clinical conditions or die
within the period of seven days after discharge. Among the survivors, many need to be readmitted,
significantly worsening their prognosis and increasing hospital costs. The MIR score was created to
improve measures for patients who have more chances of readmission or short-term death,
evaluating individual and structural service data. In this historical cohort study, MIR score was
applied in a population of 83 patients from an ICU in the city of João Pessoa, Paraíba state, of
whom 29 died during the hospital stay (34.9%) and 10 (12%) were readmitted to ICU during the
same stay. The mean and standard deviation of the results were analysed for comparison with other
mortality-predicting scores (SAPS 3, SIRS and SOFA) also noting the difference between the
average and the incidence of death during the same hospitalization and readmission to the ICU.
The MIR score proved to be a good predictor of mortality after discharge from the ICU patient,
however did not show the same prediction as the possibility of readmission to the ICU.

INTRODUÇÃO
É comum que pacientes gravemente enfermos, após alta de unidades de tratamento intensivo
(UTI) sofram piora de seu quadro clínico. Em alguns casos, esses pacientes precisam ser
readmitidos para tratamento do agravo ou de doenças associadas, o que aumenta a duração da
1 Graduando em Medicina. Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. E-mail: guedes.breno@gmail.com.
2 Médico Residente em Medicina Intensiva (Universidade Federal da Paraíba). Docente da Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba. E-mail: paulogottardo@yahoo.com.br
3 Médico Residente em Medicina Intensiva (Universidade Federal da Paraíba). Docente da Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba. E-mail: igormnascimento@gmail.com
4 Intensivista. Universidade Federal da Paraíba. E-mail: ciro.l.mendes@gmail.com
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internação e a taxa de mortalidade.1 Pacientes readmitidos apresentam pior desfecho, maior tempo
de internação e maior mortalidade, além de maior custo hospitalar e readmissões por alta precoce
são evitáveis, prevenindo pioras prognósticas.2,3 Os pacientes são reinternados devido a fatores
individuais, como uso de dispositivos invasivos e presença de sinais de sepse durante estadia na
UTI, e as altas precoces acontecem principalmente por problemas estruturais, como
indisponibilidade de leitos.2
Tendo em vista o desafio em assegurar que esses pacientes sofram o menor risco possível de
serem reinternados ou venham a óbito, Ouanes et. al. (2012) criaram uma ferramenta objetiva para
predição de readmissão na UTI a curto prazo (7 dias) ou morte durante a estadia no hospital, através
do reconhecimento de fatores individuais e estruturais da unidade, antes de decidir qual conduta
quanto a seu desfecho na unidade. Aplicamos o Minimizing ICU Readmission Score (MIR) em uma
UTI da cidade de João Pessoa, Paraíba, para avaliar os resultados e compará-los aos do estudo
original.
METODOLOGIA

Este é um estudo de coorte histórica, retrospectivo, composto por pacientes internados na
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), durante o período de 01 de janeiro a 10 de outubro de 2014. Foi
realizada a análise descritiva de média e desvio padrão (DP) dos escores estudados (SAPS 3, SOFA
na alta, SIRS e MIR), avaliou-se ainda a diferença entre essas médias quanto a incidência de óbito
durante a internação hospitalar e a presença de reinternação em UTI. A avaliação da significância
dessas diferenças foram aferidas pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Foi também
realizada a avaliação da predição de morte hospitalar e de reinternação em UTI dos escores
estudados, com a análise de curva ROC. Foram adotados como significativos os resultados
apresentando um p < 0,05, com um intervalo de confiança de 95%.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Foram avaliados 83 pacientes, dos quais 29 evoluíram para óbito durante a internação
(34,9%) e 10 (12%) foram readmitidos em UTI durante a mesma internação. O SOFA médio no dia
de alta da população foi 3,37 (DP 3,59), o SAPS 3 médio na admissão em UTI 59,46 (DP 16,8), o
SIRS médio foi de 19,2 (DP 20) e o MIR 161 (DP 74,2).
Os pacientes que evoluíram para óbito tiveram um maior SOFA no dia da alta da UTI (6,4
com DP 3,9 vs 1,7 com DP 1,9 - p<0,001), um maior SAPS 3 na admissão (66 com DP 18 vs 55,7
com DP 15 - p<0,001), um maior SIRS (23,4 com DP 20 vs 17 com DP 19 - p=0,166) e um maior
MIR (217,8 com DP 74 vs 130,9 com DP 53 - p<0,001). Os pacientes que foram readmitidos em
UTI durante a internação hospitalar tiveram um maior SAPS 3 na admissão (69 com DP 16 vs 58
com DP 16 - p=0,053) e um maior MIR (174 com DP 65,8 vs 159, com DP 75,5 - p=0,47); com
menores valores de SOFA na alta da UTI (2,7 com DP 2,5 vs 3,4 com DP 3,7 - p=0,826), e de SIRS
(16 com DP 20 vs 19,7 com DP 20 - p=0,583). A área sob curva- ROC para a predição de
mortalidade hospitalar dos escores estudados foi: SOFA na alta da UTI 0,85 (p<0,001), SAPS 3 na
admissão da UTI 0,663 (p=0,015), SIRS 0,58 (p=0,066) e MIR 0,825 (p<0,001).
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Gráfico 1 - Curva ROC para avaliação de predição de mortalidade hospitalar após alta da UTI,
aferida pelos escores prognósticos SIRS, MIR, SAPS 3 e SOFA aferido no dia da alta
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Gráfico 2: Escores prognósticos (SIRS, SAPS 3, SOFA e MIR) na população estudada.

CONCLUSÃO
O escore MIR demonstrou ser um bom preditor de mortalidade após a alta do paciente da
UTI. Porém, apesar de superior a alguns dos outros escores estudados, não apresentou a mesma
predição quanto a possibilidade de reinternação em UTI. A avaliação do escore MIR em uma maior
amostra populacional poderá evidenciar se tais achados realmente possam apresentar significância,
confirmando seu papel na predição de óbito hospitalar e se poderá predizer reinternação na UTI de
modo significativo.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: UMA REVISÃO DA LITERATURA
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RESUMO: A violência contra a mulher é um fenômeno social, complexo, de múltiplas
determinações, definida como qualquer ato baseado nas relações de gênero que resulte em danos
físicos e psicológicos ou sofrimento para a mulher. Essa pesquisa objetiva apresentar o referencial
teórico de uma tese de doutorado intitulada: violência doméstica contra a mulher: um inquérito
domiciliar. A pesquisa encontra-se na fase de ajuste para início da coleta de dados, tratando-se de
um estudo quantitativo com amostra probabilística. A fundamentação teórica versa sobre o conceito
de gênero e de violência doméstica contra a mulher, apresentando suporte teórico para discussão de
tais conceitos. A persistência e a multiplicidade das formas de expressão da violência contra a
mulher, ao longo da história, indicam a importância do tema e a necessidade de se investigar como
essa prática interfere no processo de viver, adoecer e morrer de quem as sofre. Desse modo, a
violência contra a mulher é um tema que se refere às relações sociais que pretendem sua dominação
e submissão constituindo, assim, um tipo de relação social de poder. Por ser produzida nas relações
sociais, ou seja, na dinâmica política e histórica das sociedades, ela é percebida, na atualidade,
sobretudo como desigualdades de gênero.
DESCRITORES: Violência Doméstica contra a mulher; Identidade de Gênero; Saúde.
INTRODUÇÃO
A distribuição social da violência contra a mulher no mundo aponta a violência doméstica
como um tipo de violência universal e prevalente, praticada por parceiros ou pessoas muito
próximas das mulheres. Por tratar-se de um fenômeno previsível, o processo de tomada de decisão
tem a probabilidade de obter mais êxito com possibilidade de ações de prevenção, o que requer
análise para seu controle (LUCENA et al, 2012).
A violência perpetrada contra as mulheres acompanha a humanidade em seu percurso
histórico, apresentando diferentes conteúdos e formas nas diversas sociedades, de acordo com a
variação do padrão de valores culturais que influenciam os juízos éticos de cada uma delas. Este
tipo de violência se concretiza frequentemente no domínio privado, e o lar que em outras situações
seria a referência de refúgio e proteção, nestes casos, configura-se como local privilegiado para a
prática e a ocultação da violência. O risco de uma mulher sofrer algum tipo de agressão dentro da
própria casa pelo seu companheiro é quase nove vezes superior ao risco de ser agredida na rua.
(BRASIL, 2002).
Os dados sobre a violência doméstica contra a mulher no Estado da Paraíba e no município
de João Pessoa não estão organizados em um Banco de dados que facilite o trabalho dos
pesquisadores e oriente as autoridades a tomar decisões que possam prevenir e/ou minimizar os
efeitos da violência contra a mulher. Além disso, os dados existentes na Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Paraíba não coincidem com os dados existentes na Secretaria de Saúde do
Município sobre o tema em questão, razão pela qual esta proposta de investigação adquire também
relevância (LUCENA et al, 2012).
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Diante do exposto, no Estado da Paraíba, a violência contra a mulher tem sido enfrentada
com a criação de Delegacias da Mulher (nove já instituídas em todo o Estado), das casas-abrigo,
Centro de Referência da Mulher, além de terem desenvolvido rotinas para nortear as ações de
profissionais da saúde, de modo a identificar, apoiar e encaminhar as mulheres vitimizadas.
A atenção em saúde ofertada às mulheres em situação de violência de gênero, não oferece
ainda, resposta satisfatória para o problema. (DIAS, 2008) Esta situação decorre da invisibilidade
do fenômeno em alguns setores, como os hospitais de urgência, que em sua maioria, ainda não
possuem instrumentos capazes de identificar o problema, evidenciando a predominância do modelo
biologicista de assistência à saúde, cujo objeto de intervenção é o dano físico. Além disso, a
especialização do saber e das práticas tendem a facilitar o distanciamento dos profissionais dos
usuários, que passam a ser vistos como um conjunto de células e órgãos desconectados de sua
classe social (SCHRAIBER, 2009).
Quando o enfoque é a violência sexual, a questão é pouco abordada nos espaços de reflexão
teórica no campo da saúde coletiva e das políticas públicas de saúde. Apesar de esse ato violento
representar, juntamente às agressões físicas, cerca de 70% dos motivos que levam mulheres a
buscar os serviços de saúde, 50% procuram atenção à violência sexual e 22% buscam os serviços de
emergência. O atendimento ofertado pelos profissionais da saúde às mulheres vitimizadas por
violência sexual também é embrionário, não integral e limitado ao dano físico (LIMA et al, 2013).
A mulher apresenta problemas e necessidades singulares de saúde, diferentes dos demais
grupos que compõem a esfera social. Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher, a vulnerabilidade feminina frente a certos agravos está mais relacionada com as questões
de gênero, como a situação de discriminação na sociedade, do que com fatores biológicos
(BRASIL, 2004).
Nesse contexto, é preciso identificar outros fatores relacionados à violência contra a mulher,
bem como aprofundar discussões acerca do impacto desse fenômeno na vida das mulheres e da
sociedade. Ainda são necessários estudos para investigação desse evento nas comunidades urbanas
e, sobretudo sobre a influência deste na qualidade de vida para obtenção de informações inéditas
que podem ser utilizados para o planejamento de ações governamentais e para gerar indicadores de
comparação entre as diversas comunidades, regiões e países.
Sabe-se que o conceito de qualidade de vida é um conceito dinâmico, amplo, subjetivo e
polissêmico e seria a somatória de fatores decorrentes da interação entre sociedade e ambiente,
atingindo a vida no que concerne às suas necessidades biológicas e psíquicas. A qualidade de vida
envolve, portanto, níveis orgânicos, psicológicos, sociais, comportamentais, materiais e estruturais.
O estudo se justifica pela necessidade oportuna de se conceber e experimentar modelos de
decisão que possam dar visibilidade ao fenômeno da violência doméstica contra a mulher,
auxiliando gestores no processo de tomada de decisão no âmbito da construção e implementação de
novas políticas públicas eficazes no enfrentamento da violência contra a mulher. Nessa perspectiva,
o objetivo dessa pesquisa é apresentar o referencial teórico do trabalho de tese intitulado: Violência
Doméstica contra a Mulher: um inquérito domiciliar.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Desenho do estudo:
Inquérito de base populacional, transversal, exploratório, descritivo. A unidade de análise
serão domicílios no município de João Pessoa-PB. O estudo será desenvolvido no período de
novembro de 2014 a janeiro de 2015.
População
Mulheres acima de 18 anos residentes no município cenário do estudo.
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Critérios de Inclusão
Domicílios da cidade de João Pessoa, que tenha mulher como dona de casa, maior de 18
anos.
Critérios de Exclusão:
Domicílio que estejam fechados; Domicílios onde não resida mulher; Domicílio onde a
mulher não aceite participar da pesquisa.
Coleta dos dados
A coleta de dados será realizada por entrevistadores que serão submetidos a um treinamento
prévio e deverão atender aos critérios de ser estudantes universitários da área da saúde e ter
disponibilidade de no mínimo oito horas semanais para a coleta. As visitas serão realizadas nos
domicílios selecionados para a pesquisa onde após esclarecimento dos objetivos da pesquisa e
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido o responsável pelo domicílio responderá as
questões da pesquisa. Os dados serão coletados por meio de um formulário eletrônico com auxílio
de um computador portátil (tablet).
Instrumentos de coleta de dados:
Para a coleta de dados, serão utilizados dois instrumentos: 1)Instrumento WHO VAW
STUDY validado para estimar a violência de gênero contra a mulher 2) Instrumento de avaliação da
qualidade de vida.
No questionário semi-estruturado serão coletadas informações acerca das características
familiares e de indicadores socioeconômicos, tais como: número de moradores, sexo, idade, estado
civil, nível de escolaridade dos membros e condições econômicas (fonte de renda, número de
trabalhadores em cada família, renda familiar, renda per capta, participação em programa de
complementação de renda e apoio social; local de residência, condições da residência, acesso a
serviços públicos de saneamento básico, acessibilidade e condições de assistência à saúde,
educação, segurança e transporte; condições de saúde, rede social e apoio social.
Aspectos Éticos
Atendendo a resolução 466/12 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde,
após explicação dos objetivos, os sujeitos que aceitarem participar da pesquisa assinarão o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.
Análise dos dados
Para a análise dos dados, pretende-se inicialmente utilizar a estatística descritiva para
identificar as características familiares e as condições socioeconômicas. Serão calculadas medidas
de tendência central e dispersão para as variáveis contínuas e medidas de proporção para as
variáveis categóricas. Os instrumentos validados serão analisados considerando-se os critérios
próprios. Posteriormente será realizada a análise de consistência interna dos instrumentos pelo
coeficiente alpha de Cronbach seguida pela análise de testes de associação (Qui-quadrado e razão
de chance) para identificação de possíveis associações entre a violência doméstica contra a mulher e
a qualidade de vida.
Posteriormente pretende-se utilizar a regressão logística para estimar a probabilidade de
ocorrência de violência doméstica contra a mulher em função da presença ou ausência de alguns
fatores, permitindo assim construir um modelo de intervenção para identificar qual conjunto de
variáveis explica a ocorrência do desfecho fornecendo assim informações para o planejamento e
implementação de políticas públicas direcionadas à prevenção e enfrentamento da violência
doméstica no município de João Pessoa-PB.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
CONCEITUANDO GÊNERO
O termo gênero é definido como a construção social do sexo e se diferencia da variável sexo
porque esta refere-se à dimensão biológica da caracterização anatomo-fisiológica dos seres
humanos, reconhecida como essencial e inata na determinação das distinções entre homens e
mulheres (MEYER, 2005).
Ao considerarmos a formação do sujeito como um processo social, permeado pela cultura,
permite-nos afirmar que nos constituímos e nos reconhecemos a partir de nossas relações, que
aprendemos a sermos homens e mulheres, compreendemos nossas funções dentro do contexto
social ao qual pertencemos (SAFIOTTI, 2004).
É inegável a constatação de que somos seres biologicamente diferentes, pertencemos a
categorias de sexos opostos. Geneticamente, ou somos do sexo masculino ou feminino. O que se
deve questionar é a desigualdade estabelecida dentro de uma ordem social na qual, homens, são
figuras dominantes e as mulheres subjugadas. É possível perceber a abordagem de dois aspectos
distintos: quando falamos em diferenças, estamos nos situando na ordem do natural, do biológico;
em contrapartida, quando nos reportamos às desigualdades entre homens e mulheres, caminhamos
pelo social, política e cultural.
O campo de estudos de gênero consolidou-se ao final da década de 1970, com o
fortalecimento do movimento feminista e desde essa época vem sendo incorporado pela academia,
nas diversas áreas de pesquisa, a fim de discutir e analisar a condição do homem e da mulher na
sociedade à luz das desigualdades entre os sexos.
Gênero como elemento constitutivo das relações sociais entre homens e mulheres é uma
construção social e histórica. O conceito tem sido construído e alimentado com base em símbolos,
normas e instituições que definem os modelos de masculinidade e de feminilidade e os padrões de
comportamento, aceitáveis ou não, para homens e mulheres. O gênero delimita campos de atuação
para cada sexo, dá suporte à elaboração de leis e suas formas de aplicação. Também está incluída no
gênero a subjetividade de cada sujeito, sendo única sua forma de reagir ao que lhe é oferecido em
sociedade. O gênero é uma construção social sobreposta a um corpo sexuado. É uma forma primeira
de significação de poder. Na maioria das sociedades, as relações de gênero são desiguais e os
desequilíbrios decorrentes dessa desigualdade se refletem nas leis, políticas e práticas sociais
(SCOTT, 1991).
Villela e Arilha (2003), afirmam que é a partir da concepção de gênero que ocorre o controle
sobre o corpo das mulheres:
[...] O gênero seria um modo operatório da relação de poder entre homens e mulheres. É a
valorização negativa ou inferior dos atributos do feminino, ou seu inverso, a atribuição de
uma suposta feminilidade aos fatos sociais ou características humanas pouco apreciadas que
media e possibilita o processo de dominação e subordinação das mulheres, processo este
que é necessário para que se efetive o controle sobre seus corpos e, conseqüentemente, a
apropriação da sua capacidade reprodutiva (p.113).

Nesse contexto, que coloca a mulher sob a visão de que sua sexualidade está voltada apenas
à reprodução, as pessoas tomam como natural a divisão entre o masculino e o feminino, o que
permite que as mulheres construam sua imagem alicerçada na visão masculina (FERRANTE,
2008).
Bourdieu (1995), afirma que a visão dominante da divisão sexual mostra-se presente tanto
nas esferas sociais e culturais como na estruturação dos espaços públicos e privados. Tornou-se
natural, normal e inevitável, apresentando-se como um princípio universal de visão e divisão, ou
seja, um habitus.
Para o autor, habitus refere-se ao senso que norteia a situação, a ação, as preferências e a
visão de mundo dos indivíduos, é um modo de fixação e evocação do passado que impede que seja
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pensado. Seu funcionamento ocorre através de transferências de esquemas geradores, os quais,
segundo Bourdieu (1995):
[...] Não são nem uma soma de reflexos locais mecanicamente agregados nem um produto
coerente de um cálculo racional [...] Permitem construir a situação como uma totalidade
dotada de sentido, numa operação prática de antecipação quase corporal, e produzir uma
resposta adaptada[...] Apresenta-se como uma totalidade integrada e imediatamente
inteligível.

Desta forma, segundo Bourdieu (1995), as mulheres definem suas condutas e percebem-se a
partir da visão masculina, dando assim a aparência de um fundamento natural a uma identidade que
lhes foi socialmente imposta.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
O termo violência doméstica contra a mulher (VDCM) foi adotado pela Organização das
Nações Unidas (ONU) desde a Assembléia Geral realizada em 1993. Embora muitos autores
utilizem termos como “violência do parceiro íntimo” e “violência familiar contra a mulher”, para
adoção do termo “violência doméstica contra a mulher” levou-se em consideração os inúmeros
estudos realizados, sendo este o escolhido por tratar-se de uma acepção mais comum entre os
trabalhos procedentes dos Estados Unidos.
A Declaração das Nações Unidas sobre a Erradicação da Violência contra as Mulheres em
1993 é considerada como um marco referencial para definição da violência doméstica contra a
mulher, embora ainda se façam necessárias medidas concretas e monitoramento mais
eficaz desse tipo de violência. A sua definição mais ampla ficou desde então estabelecida e a
violência contra a mulher passou a ser definida como:
Qualquer ato de violência baseada no gênero que produza ou possa produzir danos ou
sofrimentos físicos, sexuais ou mentais na mulher, incluídas ameaças de tais atos, a coerção
ou privação arbitrária da liberdade, tanto na vida pública quanto na privada.

Ângulo-Tuesta (1997), nos aponta a dificuldade de definição do termo mais adequado para
essa problemática, destacando violência contra a mulher, violência intra-familiar, violência
conjugal, violência doméstica contra a mulher e violência de gênero. Essa diversidade é resultante
da inexistência de uma denominação única e deve-se à complexidade, amplitude e
operacionalização do fenômeno estudado, ou seja, dependendo da área do conhecimento em que se
coloca o problema, define-se sua conceituação e discussão.
Dantas-Berger e Giffin (2005) confirmam a autora ao afirmarem que essa delimitação
conceitual é acostada em um tipo de ambigüidade terminológica, devido ao não-consenso para
designar a violência praticada contra a mulher. As autoras consideram sinônimas a violência de
gênero e a violência contra a mulher, por serem mais abrangentes, incluindo nesse contexto todas as
relações praticadas por homens contra as mulheres, pautadas em uma relação de poder. Entretanto,
apontam que, por ocorrerem mais comumente no âmbito familiar ou entre parceiros íntimos,
chamar de violência doméstica ou violência intra-familiar são outras possibilidades de eventos
praticados contra as mulheres.
As definições de violência variam de acordo com diversos fatores, tais como as visões
culturais de mundo e dos modelos explicativos na compreensão desse fenômeno, relacionados com
os direitos e o cumprimento de regras sociais vigentes de cada região, sendo, portanto, de difícil
definição. Historicamente, seu conceito vem sendo ampliado, devido a uma conscientização da
população acerca dos direitos dos cidadãos e dos efeitos que a violência ocasiona ao
desenvolvimento físico, emocional e social dos sujeitos envolvidos.
Etimologicamente, o termo violência deriva do latim violentia e quer dizer força. Para Chauí
(2006), a palavra violência possui cinco significados distintos, a saber:
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1) Tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser; 2) todo ato de
força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é coagir, constranger,
torturar, brutalizar); 3) todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa
valorizada positivamente por uma sociedade (é violar); 4) todo ato de transgressão contra
aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade define como justas e como um
direito; 5) conseqüentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou
psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela
opressão, intimidação, pelo medo e pelo terror (CHAUÍ, 2006).

De acordo com a autora, a violência está relacionada à noção de constrangimento e ao uso
da superioridade física sobre o outro, a conflitos de classes e de autoridade nas lutas pelo poder.
Considera a violência resultado de uma relação de desigualdade, possibilitada pela maneira como a
hegemonia considera a diferença, ao permitir a expressão da força de dominação, opressão e
exploração. Assim, a violência se revela como uma ação que reifica o ser humano, uma vez que o
impede de ser sujeito na relação com o mundo, conforme a afirmação abaixo:
Entendemos por violência uma relação determinada das relações de força tanto em termos
de classes sociais quanto em termos interpessoais. Em lugar de tomarmos a violência como
violação e transgressão de normas, regras e leis, preferimos considerá-la sob dois outros
ângulos. Em primeiro lugar, como conversão de uma diferença e de uma assimetria numa
relação hierárquica de desigualdade com fins de dominação, de exploração e de opressão.
Isto é, a conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade em relação entre superior
e inferior. Em segundo lugar, com a ação que trata o ser humano não como sujeito, mas
como uma coisa. Esta se caracteriza pela inércia, pela passividade e pelo silêncio, de modo
que quando a atividade e a fala de outrem são impedidas, há violência (CAHUÍ, 1985).

A palavra violência também pode estar vinculada à noção de ato moralmente reprovável,
tendo, portanto, uma conotação negativa. No entanto, não se pode generalizar o fato de que todo ato
violento seja moralmente reprovável, a exemplo da violência por legítima defesa. Assim, para que
um ato seja caracterizado como violento pelo menos as seguintes condições devem ser
consideradas: causar um dano a terceiros; usar a força (física ou psíquica); ser intencional; e ir
contra a livre e espontânea vontade de quem é objeto do dano (MORI, 1994 apud FERREIRA;
SCHRAMM, 2000).
Segundo o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde elaborado pela OMS, a violência é
responsável anualmente pela morte de mais de um milhão de pessoas e de muitas outras por lesões
não fatais (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2002).
No Brasil, desde a década de 1970, a violência é considerada uma das principais causas de
morbi-mortalidade (BRITO, A.M.M. et al., 2005). Segundo o Ministério da Saúde, as violências e
os acidentes, juntos, representam a segunda causa de óbitos no quadro da mortalidade geral
brasileira (BRASIL, 2002). Na década de 90, mais de um milhão de pessoas morreram por
violências e acidentes, sendo destes 400 mil por homicídio (MINAYO; SOUZA, 2003).
A violência contra a mulher pode ser explicada como um fenômeno que se constitui a partir
da naturalização da desigualdade entre os sexos. Esta se assenta nas categorias hierárquicas,
historicamente construídas, como um dos mecanismos ideológicos capaz de legitimar o status quo,
entre os quais encontram-se as classificações sociais e nesta a classificação sexual (GUEDES et al,
2009).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência contra as mulheres tem-se produzido sob a organização hierárquica do domínio
masculino nas relações sociais entre os sexos. È um tipo de relação social historicamente
delimitada, culturalmente legitimada e cultivada, na qual a mulher está exposta a agressões
objetivas e subjetivas, tanto no espaço público como no privado. As conseqüências da violência
sofrida pela mulher materializam-se em agravos biológicos, psicológicos e sociais que dificultam
sua experiência de viver a igualdade humana e social plenamente. A persistência e a multiplicidade
SUMÁRIO

11º Fórum Científico de Debates da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – ISSN 2317-515X | 345

das formas de expressão da violência contra a mulher, ao longo da história, indicam a importância
do tema e a necessidade de se investigar como essa prática interfere no processo de viver, adoecer e
morrer de quem as sofre.
Desse modo, a violência contra a mulher é um tema que se refere às relações sociais que
pretendem sua dominação e submissão constituindo, assim, um tipo de relação social de poder. Por
ser produzida nas relações sociais, ou seja, na dinâmica política e histórica das sociedades, ela é
percebida, na atualidade, sobretudo como desigualdades de gênero.
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ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE DO EXTRATO AQUOSO DE EUGENIA UNIFLORA
L. EM CAMUNDONGOS
Maria Alayde Miranda de Oliveira neta1
Daniel Luiz de Medeiros2
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Ruanna Schields da Câmara Bezerril5
Lucineide Alves Vieira Braga6

Introdução: Os produtos naturais exercem importante papel na medicina popular e também na
medicina moderna, sendo fontes de compostos com importantes atividades biológicas. O Diabetes
mellitus (DM) é caracterizado como uma desordem metabólica, resultante de defeitos da ação ou
secreção na insulina, ou ambos, defeitos estes que levam a alterações no metabolismo de proteínas,
carboidratos e lipídios. A Eugenia uniflora L. (E. uniflora), pertence à família Myrtaceae e é
conhecida na América do Sul como “pitangueira” sendo utilizada popularmente para o tratamento
de várias patologias. No intuito de ampliar os conhecimentos sobre as propriedades terapêuticas
desta planta ou justificar seu uso na medicina popular, o presente trabalho teve como objetivo
avaliar a atividade antidiabética do extrato de E. uniflora utilizando em camundongos diabéticos
induzidos por estreptozotocina. Metodologia: A indução do diabetes foi realizada através de
injeção única de estreptozotocina na dose de 150mg/kg por via intraperitoneal, em camundongos
Swiss adultos, com peso entre 27-32g, em jejum de 12 a 14 horas. Os animais foram deixados em
jejum por mais 3 horas após a injeção. Após um período de 7 dias, os camundongos foram
novamente deixados de jejum (10 a 12 horas) e a glicemia foi medida. Os animais que apresentaram
glicemia de jejum superior a 250mg/dL foram considerados diabéticos e incluídos na pesquisa. Os
animais foram divididos em quatro grupos (n=6): controle salina (CS), controle extrato (CE),
diabético salina (DS) e diabético extrato (DE), os quais receberam durante 21 dias solução salina
(CS e DS) e extrato de E. uniflora nas concentrações de 100 e 200mg/kg. Foram avaliados
parâmetros como ingestão hídrica, ingestão alimentar, peso corpóreo, colesterol total, triglicérides,
glicemia de jejum. Todos os dados foram representados pela Média ± Desvio Padrão. Os resultados
obtidos com os animais tratados foram comparados pela média com os animais que receberam
apenas solução salina, e as diferenças entre as médias foram avaliadas através do teste T de StudentNewman-Keuls. Análise e Discussão dos Resultados: O tratamento com extrato de E. uniflora nas
doses de 100 e 200mg/kg no período de tempo citados anteriormente, promoveu melhora no quadro
diabético dos animais através da diminuição dos níveis séricos de glicose, triglicérides e colesterol,
assim como diminuição nos sintomas de polidpsia e polifagia, contribuindo assim para uma redução
do peso corpóreo. Conclusões: O extrato de E. uniflora nas doses estudadas de 100 e 200 mg/kg,
apresentou atividade hipoglicemiante, agindo na diminuição da glicemia, além de melhorar o perfil
lipídico do paciente, reduzindo os níveis séricos de colesterol e triglicerídeos.
DESCRITORES: Eugenia uniflora; Diabetes; Estreptozotocina.
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