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várias localidades pelo Brasil. Os trabalhos foram escritos por profissionais da área de
Saúde que também são pesquisadores, nas modalidades de Pesquisa Concluída, Pesquisa
em Andamento, Ensaio Acadêmico e Relato de Experiência.
No âmbito da pesquisa, a complexidade das Ciências Médicas está cada vez mais
nítida, sobretudo pelo avanço e desenvolvimento de tecnologias que, cada vez mais,
mostram a importância do trabalho profissional da Saúde. O compartilhamento de casos e
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A atuação de forma preventiva, a partir de estudos localizados, é um dos pilares
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acelerado e, consequentemente, gerando prejuízos à saúde. No Brasil, muitas pesquisas
vêm sendo feitas para tratar e curar toda uma multiplicidade de problemas de saúde nas
pessoas, mas também para desvelar como, de forma preventiva, as pessoas podem viver
mais, com saúde e bem-estar.
Assim sendo, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, convido,
não somente os pesquisadores e pesquisadoras, mas a todas as pessoas com interesse no
debate científico no âmbito das Ciências Médicas, para fazerem a leitura do E-book
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CAPÍTULO I
A RELAÇÃO DA APLICAÇÃO DA CIRURGIA DE CONTROLE DE DANOS E
SEUS EFEITOS CLÍNICOS
Ester Dias Nunes1; Ana Laura Oliveira Santos Dias Guimarães2;
Rafaela Oliveira Santos Dias Guimarães3; Dorothéa Schmidt França4.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-01

RESUMO:
A revisão tem como objetivo abordar o atual conceito da cirurgia de controle de danos, a
aplicação e os efeitos clínicos no manejo de doentes em estado crítico. Nesses pacientes, a
estratégia visa à restauração da fisiologia, a fim de prevenir a instalação da tríade letal,
definida pela hipotermia, coagulopatia e acidose. Assim, serão dissertados nesse estudo os
cinco estágios do procedimento e os benefícios apresentados quando são executados em
pacientes com indicação cirúrgica.
PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia. Controle de danos. Traumas

INTRODUÇÃO
A cirurgia de controle de danos (CCD) define-se como uma associação de
intervenções cirúrgicas temporárias a fim de conter hemorragias e fontes de infecção, com a
ressuscitação direcionada para restituir a fisiologia normal¹. O procedimento foi divulgado
em 1983 por Stone, sendo feito em indivíduos que apresentavam coagulopatia. A cirurgia
era breve e a laparotomia era utilizada visando controle da hemorragia por tamponamento
abdominal e reparação de vasos maiores5.
Atualmente, o procedimento engloba transfusão precoce de produtos sanguíneos,
parada imediata e shunts intravasculares temporários, visando suspender as hemorragias em
curso. Dessa forma, a cirurgia de controle de danos propõe que a cavidade peritoneal
permaneça aberta, enquanto o paciente apresenta melhoras¹.

1

Graduanda do curso de Bacharelado em Medicina do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMOC). E-mail:
ester.dias.nunes@hotmail.com.
2
Graduanda do curso de Bacharelado em Medicina do Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMOC). E-mail: analaura_@hotmail.com.
3
Graduada em Medicina pelo Centro Universitário FIPMoc de Montes Claros, Minas Gerais. Médica no serviço de Pronto Socorro do
Hospital Aroldo Tourinho em Montes Claros e da Rede SAMU Macronorte, Minas Gerais. E-mail: rafaela.g.9497@hotmail.com.
4
Doutora em Fisiologia e Farmacologia pela UFMG. Docente e coordenadora do Comitê de Ética em pesquisa do Centro Universitário
FIPMoc-UNIFIPMoc. E-mail: dorotheafranca@gmail.com.
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Manobras simples são capazes de reduzir o tempo operatório de pacientes em estado
crítico que se apresentam no limite de suas reservas fisiológicas². Após a laparotomia, os
pacientes são submetidos à ressuscitação e ao reparo de coagulopatias, de hipotermia e da
acidose na unidade de terapia intensiva, antes de voltarem à sala de cirurgia. Tal fato
contribui, também, para aumento da taxa de sobrevida desses pacientes tanto no trauma
abdominal, quanto nos traumas torácicos e ortopédicos3.
Nos pacientes gravemente traumatizados, o óbito, muitas vezes, decorre da
instauração de uma tríade letal e não da incapacidade de intervenção e reparo nas lesões
existentes, tornando este tipo de cirurgia uma rotina no manejo dos pacientes vítimas de
trauma4.
Vale ressaltar, no entanto, a necessidade de uma indicação correta da CCD para os
doentes, uma vez que, caso o paciente não adquira uma estabilidade a tempo, a taxa de
mortalidade permanece elevada.4 Fatores como condições do paciente, momento de início
do procedimento e experiência do cirurgião devem ser levados em conta 6.
Por conseguinte, o objetivo desta revisão literária é discorrer sobre a aplicação e os
efeitos clínicos da cirurgia de controle de danos em pacientes gravemente traumatizados.

TRÍADE MORTAL
A cirurgia de controle de danos destacou-se após a descoberta da tríade mortal, que
se caracteriza por hipotermia, acidose e coagulopatia, visando reverter seu avanço¹. A
hipotermia é frequente em pacientes politraumatizados, devido à acentuada perda
sanguínea, à exposição do doente, à reanimação volêmica não aquecida ou à supressão da
capacidade de termorregulação em pacientes intoxicados ou com alterações neurológicas4.
A acidose, por sua vez, está relacionada à hipoperfusão tecidual, resultante da
vasoconstrição periférica e secundária ao choque hemorrágico, gerando uma diminuição na
demanda de oxigênio e mudança do metabolismo aeróbico para anaeróbico4. Pacientes com
pH < 7,2 apresentam, ainda, redução do inotropismo e do débito cardíaco, vasodilatação,
hipotensão, bradicardia, arritmias cardíacas, atenuação do fluxo sanguíneo renal/hepático e
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diminuição da resposta às catecolaminas endógenas e exógenas, estando, assim,
relacionados a um pior prognóstico6.
Sinergicamente, a acidose age com a hipotermia para definir as alterações na cascata
de coagulação que agravam o sangramento. A coagulopatia é uma das condições,
isoladamente, mais acuradas para indicação do prognóstico e a maior dificuldade nos casos
agravantes submetidos à CCD, devido ao sangramento que, muitas vezes, não pode ser
interrompido com as técnicas cirúrgicas mecânicas, térmicas e químicas3.

ESTÁGIOS DA CIRURGIA
O método de controle de danos fundamenta-se em cinco estágios: indicação,
laparotomia abreviada, ressuscitação de controle de danos, tratamento definitivo das lesões
e reabilitação 3.
A indicação da cirurgia é o momento de maior importância para aplicação da
estratégia de controle de danos, uma vez que é o momento em que há reconhecimento dos
pacientes que necessitam da abordagem. A escolha deve se basear nas experiências de
atendimento a pacientes com traumas graves, sendo um dos fatores principais para o
sucesso da terapêutica. Pacientes sem indicação correta, submetidos erroneamente à CCD
serão vítimas da morbimortalidade própria do procedimento 3.
A laparatomia abreviada faz uso de técnicas simples, rápidas e temporárias, visando
à neutralização de ferimentos que gerem um óbito imediato, permanecendo com o abdome
em laparostomia e, consequentemente, impedindo síndrome compartimental e admitindo
uma reabordagem para terapêutica definitiva das lesões 3.
Quanto à ressuscitação de controle de danos, uma técnica anestésica que leve a uma
hipotensão permissiva, o aquecimento do paciente e o emprego de hemoderivados devem
ser utilizados a fim de reparar distúrbios metabólicos. Posteriormente, o paciente deve ser
transferido para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI)3. Esse período da ressuscitação
pode durar de 24 a 48 horas. Todavia, ainda não há consenso absoluto quanto aos
parâmetros a serem atingidos. A tabela 1 mostra alguns valores que podem auxiliar nas
metas a serem alcançadas4.
16

Já o tratamento definitivo das lesões ocorre com a volta do paciente para o bloco
cirúrgico para tratar de forma definitiva os ferimentos e fechar a parede abdominal, assim
que existirem circunstâncias clínicas adequadas para reintervenção. 3
Por último, tem-se a reabilitação, que consiste em uma abordagem multidisciplinar,
envolvendo fisioterapeutas e psicólogos, para promover, por exemplo, uma adaptação às
próteses de membro – situação frequente em pacientes que realizam a cirurgia de controle
de danos.3

Tabela 1 – Metas a serem alcançadas na UTI

Fonte: Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 2013

CONCLUSÃO
A cirurgia de controle de danos é um método essencial para pacientes
politraumatizados, suscetíveis à instalação da tríade letal, que prioriza a restauração dos
padrões fisiológicos. Assim, o procedimento é capaz de melhorar taxas de sobrevivência e
reduzir complicações em pacientes com traumas graves que se encontram com acentuada
instabilidade clínica, ponderando-se o risco-benefício para o caso cirúrgico de cada
paciente.
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CAPÍTULO II
ANÁLISE DA TAXA DE MORTALIDADE DA POPULAÇÃO BRASILEIRA POR
LEUCEMIA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 14 ANOS
Railda Pontes Saraiva de Moraes5; Saulo Edson Soares Timbó6;
Sabrina Soares Timbó7; Laíse Cajubá Almeida Britto8.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-02

RESUMO:
Embora raro o câncer atinge 1 entre 600, crianças e adolescentes, sendo a principal causa
de morte em pessoas de 0 a 15 anos. O câncer infantil no estágio inicial costuma ser difícil
de ser diagnosticado, pois se assemelha as doenças comuns da infância. O estudo objetivou
analisar a taxa de mortalidade da população brasileira por leucemia na faixa etária de 0 a 14
anos, no período de 2010 a 2017, de acordo com o sexo. Estudo epidemiológico, descritivo
e retrospectivo, cujo dados foram obtidos por meio de consulta ao Atlas de Mortalidade
On-line do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Ressalta-se que alguns estudos, como o
de Silva et al, mostram que na faixa etária de 10-14 anos a taxa de mortalidade vem
aumentando nos últimos anos, logo, deve-se estar atento a esse dado, pois como
exemplificado no nosso estudo e pela literatura em geral, existe uma prevalência maior de
leucemia nessa faixa etária.
PALAVRAS-CHAVE: Leucemia. Taxa de mortalidade. Câncer infantil.

INTRODUÇÃO
Embora raro o câncer atinge 1 entre 600, crianças e adolescentes, sendo a principal
causa de morte em pessoas de 0 a 15 anos. O câncer infantil no estágio inicial costuma ser
difícil de ser diagnosticado, pois se assemelha as doenças comuns da infância.
As leucemias são cânceres do sistema hematopoiético que envolvem a
transformação maligna de células progenitoras linfóides e, menos comumente, mieloides,
ademais, são o tipo de câncer mais comum em menores de 15 anos, correspondendo entre
25% e 35% de todos os tipos de cânceres. A incidência da leucemia manteve-se inalterada
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nos últimos 30 anos, segundo o Ministério da Saúde, e as taxas de mortalidade declinaram
acentuadamente, refletindo a melhora do tratamento.
No entanto, analisando-se as taxas de mortalidade de forma minuciosa, por
subgrupo, faixa etária e sexo, como o estudo de Silva et al, observa-se que em alguns casos
as taxas de mortalidade vêm aumentando nos últimos anos, principalmente nas faixas
etárias de 10-14 anos e 15-19 anos.

OBJETIVOS
O estudo objetivou analisar a taxa de mortalidade da população brasileira por
leucemia na faixa etária de 0 a 14 anos, no período de 2010 a 2017, de acordo com o sexo.

MÉTODOS
Estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, cujo dados foram obtidos por
meio de consulta ao Atlas de Mortalidade On-line do Instituto Nacional de Câncer (INCA).
Foram selecionadas informações referentes a taxa de mortalidade por 100.000 indivíduos
nas faixas etárias de 0-4, 5-9 e 10-14 anos, por leucemia, especificamente os CIDs: C91leucemia linfoide, C92-mieloide, C93-monocítica, C94-outras leucemias de célula tipo
específico e C95-leucemia de tipo celular sem outra especificação. Os valores foram
divididos por sexo e são referentes ao período de 2010 a 2017. A imagem a seguir resume
de forma esquemática a metodologia do trabalho:
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RESULTADOS
Com relação ao sexo masculino, como observado no gráfico 1, de 0-4 anos houve
898 óbitos, de 5-9 anos, 1063 e de 10-14 anos, 1062, com taxas relativas de 1,48, 1,63 e
1,53, respectivamente, totalizando 3023 óbitos de homens. Com relação ao sexo feminino,
como observado no gráfico 2, de 0-4 anos, houve 824 óbitos, de 5-9 anos, 674 e de 10-14
anos, 773, com taxas relativas de 1,42, 1,08 e 1,16, totalizando 2271 óbitos de mulheres.
Com relação aos óbitos de todo o período, de ambos os sexos, como observado no gráfico
3, de 0-4 anos, houve 1722 óbitos, de 5-9 anos, 1737 e de 10-14 anos, 1835, com taxas
relativas de 1,45, 1,36 e 1,34, totalizando 5294 óbitos.
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Gráfico 1

Óbitos por leucemia no sexo masculino, no
período de 2010-2017, de acordo com a faixa
etária e as respectivas taxas relativas
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Gráfico 2

Óbitos por leucemia no sexo feminino, no
período de 2010-2017, de acordo com a faixa
etária e as respectivas taxas relativas
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Gráfico 3

Óbitos por leucemia, no período de 2010-2017, de
ambos os sexos e as respectivas taxas relativas
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CONCLUSÃO
Em relação ao sexo, houve uma maior prevalência dos óbitos do sexo masculino
com relação ao sexo feminino para todas as faixas etárias, com diferença mais significativa
na faixa etária de 5-14 anos e valor próximo na faixa de 0-4 anos para ambos os sexos,
situação que é corroborada pelo valor total de óbitos do período, de 3023 óbitos de homens,
comparado com 2271 óbitos de mulheres. Em relação a faixa etária, exclusivamente,
observa-se uma prevalência maior com o avançar da idade analisada, sendo o maior número
de óbitos do período o referente a faixa etária de 10-14 anos, apesar de os valores sempre
próximos, como mostrado pelas fatias do gráfico 3. Ressalta-se que alguns estudos, como o
de Silva et al, mostram que na faixa etária de 10-14 anos a taxa de mortalidade vem
aumentando nos últimos anos, logo, deve-se estar atento a esse dado, pois como
exemplificado no nosso estudo e pela literatura em geral, existe uma prevalência maior de
leucemia nessa faixa etária.
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CAPÍTULO III
ANÁLISE DAS TAXAS DE MORTALIDADE POR TODOS OS TIPOS DE
LINFOMAS, NO BRASIL, NA POPULAÇÃO DE 0 A 19 ANOS, POR UM
PERÍODO DE 20 ANOS
Saulo Edson Soares Timbó 9; Railda Pontes Saraiva de Moraes10;
Sabrina Soares Timbó11; Laíse Cajubá Almeida Britto12.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-03

RESUMO:
Os linfomas são o terceiro tipo de câncer mais frequente em crianças e adolescentes, após
as leucemias e os tumores cerebrais, sendo divididos entre linfoma não Hodgkin e linfoma
de Hodgkin. O presente estudo objetiva analisar as taxas de mortalidade por todos os tipos
de linfomas na população brasileira de 0 a 19 anos, no período de 1997 a 2017, baseados na
população brasileira de 2010. Estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, cujos
dados foram obtidos por meio de consulta ao Atlas de Mortalidade On-line do Instituto
Nacional de Câncer (INCA). Foram selecionadas as faixas etárias de 0 a 4 anos, 5 a 9 anos,
10 a 14 anos, 15 a 19 anos, com os dados de mortalidade por 100.000 homens e mulheres.
Avaliando-se o sexo, houve clara predominância da maior taxa de mortalidade de todos os
tipos de linfomas no sexo masculino em relação ao feminino em todas as faixas etárias,
com a maior discrepância entre os valores da faixa de 15 a 19 anos de idade. Tal achado
corrobora com a epidemiologia que aponta para a maior prevalência no sexo masculino e
com o crescimento da incidência da doença com o aumento da idade, correlacionando,
consequentemente, com o crescimento dos óbitos com o aumento da faixa etária.
PALAVRAS-CHAVE: Linfomas. Taxa de mortalidade. Análise populacional.

INTRODUÇÃO
Os linfomas são o terceiro tipo de câncer mais frequente em crianças e adolescentes,
após as leucemias e os tumores cerebrais, sendo divididos entre linfoma não Hodgkin e
linfoma de Hodgkin.
Nos linfomas de Hodgkin ou Doença de Hodgkin, grande parte dos pacientes
apresentam sintomas como linfonodomegalia indolor, principalmente em algumas áreas
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mais características, como a região do pescoço, do território supraclavicular e axilar. Além
disso, pode-se ter febre, perda de peso e sudorese noturna como sintomas iniciais. Essa
doença possui dois picos de incidência, sendo o primeiro na terceira década de vida (20-29
anos), e o segundo pico na nona década de vida (80-89 anos).
Esse tipo de linfoma se caracteriza por ser um tumor com células raras neoplásicas
de células B, além de grande parte dessa tumoração ser constituída por um infiltrado
policlonal inflamatório. O diagnóstico é, geralmente, firmado por meio de biópsia com
avaliação da amostra pelo hematopatologista. Em relação ao tratamento dessa doença,
ressalta-se que se consegue altas taxas de cura, com mais de 90% dos pacientes com doença
localizada sendo curados.
No tocante aos Linfomas Não Hodgkin, pode-se identificar relações com diversos
fatores, como agentes infecciosos, certa exposição a algumas substâncias químicas usadas
em procedimentos comuns na agricultura, como herbicidas fenoxi, além de alguns
tratamentos clínicos, como o tratamento para Doença de Hodgkin. Os principais
microorganismos infecciosos identificados como associados ao desenvolvimento de
Linfomas Não Hodgkin são o Vírus Epstein-Barr, HTLV-1, HIV, Vírus da Hepatite C, a
bactéria Helicobacter pylori e o Herpes Vírus Humano 8.
Sob esse viés, algumas doenças também aumentam a chance de desenvolver
linfomas, como imunodeficiências hereditárias (Síndrome de Klinefelter, de WiscottAldrich, de Ataxia-telangiectasia), imunodeficiências adquiridas (Infecção pelo HIV,
iatrogênica), assim como algumas doenças autoimunes (Síndrome de Sjögren, Artrite
Reumatoide, LES, Doença Celíaca). Ademais, a exposição a determinados fármacos
também se encontra como fator predisponente para o desenvolvimento de linfomas, como
tratamentos com fenitoína e digoxina.
Nesse contexto, ressalta-se que são doenças que possuem bom prognóstico, com
uma probabilidade de sobrevida global de até 90%, dependendo do subtipo histológico e do
estádio. A sua incidência geral aumenta com a idade, correspondendo a 3% dos cânceres
em menores de 5 anos e a 24% dos casos de neoplasias malignas entre 15 a 19 anos. O
câncer pediátrico ocupa o 2° lugar em causas de óbito nessa faixa etária, perdendo apenas
para as causas externas.
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OBJETIVO
O presente estudo objetiva analisar as taxas de mortalidade por todos os tipos de
linfomas na população brasileira de 0 a 19 anos, no período de 1997 a 2017, baseados na
população brasileira de 2010.

MÉTODOS
Estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, cujos dados foram obtidos por
meio de consulta ao Atlas de Mortalidade On-line do Instituto Nacional de Câncer (INCA).
Foram selecionadas as faixas etárias de 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos,
com os dados de mortalidade por 100.000 homens e mulheres.
Foram utilizados os CIDs C-81 (doença de Hodgkin), C-82 (Linfoma NãoHodgkin, folicular), C-83 (Linfoma Não-Hodgkin Difuso), C-84 (Linfoma de Células T
Cutâneas e Periféricas) e C-85 (Linfoma Não- Hodgkin de outros Tipos, SOE). Ressalta-se
ainda, que o período avaliado foi de 1997 a 2017.

RESULTADOS
Com relação ao sexo masculino, na faixa etária de 0 a 4 anos, em números
absolutos, houve 496 óbitos; de 5 a 9 anos, 692 óbitos; de 10 a 14 anos, 786 óbitos, e de 15
a 19 anos houve 1287 óbitos, perfazendo, assim, 3261 óbitos na faixa etária analisada de 0
a 19 anos, de um total de 46.481 óbitos por todos os tipos de linfoma do sexo masculino.
Dessa maneira, as respectivas taxas de mortalidade específicas por período são
0,29/100.000 homens e mulheres no período de 0 a 4 anos; 0,39/100.000 homens e
mulheres de 5 a 9 anos; 0,43/100.000 homens e mulheres de 10 a 14 anos e 0,7/100.000
homens e mulheres de 15 a 19 anos (GRÁFICO 1).
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Número total de óbitos por todos os tipos de linfomas no sexo masculino:
46.481 óbitos.

Gráfico 2: Número de óbitos do sexo masculino por todos os tipos de linfoma por faixa etária proporcional.
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Já em relação ao sexo feminino, obteve-se, em números absolutos, na faixa etária de
0 a 4 anos, 241 óbitos; de 5 a 9 anos, 280 óbitos; de 10 a 14 anos, 347 óbitos, e de 15 a 19
obteve-se 676 óbitos, perfazendo 1544 óbitos na faixa etária total analisada de 0 a 19 anos,
de um total de 36.641 óbitos por todos os tipos de linfomas no sexo feminino. Dessa forma,
as taxas de mortalidades específicas para cada período analisado são 0,15/100.000 homens
e mulheres no período de 0 a 4 anos; 0,16/100.000 homens e mulheres de 5 a 9 anos;
0,19/100.000 homens e mulheres de 10 a 14 anos, e 0,38/100.000 homens e mulheres de 15
a 19 anos (GRÁFICO 3).

Gráfico 3: Número de óbitos do sexo feminino por todos os tipos de linfomas por faixa etária.
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Gráfico 4: Número de óbitos do sexo feminino por todos os tipos de linfomas por faixa etária proporcional.

Dessa forma, observa-se, no gráfico 5, a relação entre o número de óbitos por todos
os tipos de linfomas na faixa etária analisada de 0 a 19 anos comparativamente entre sexo
masculino e sexo feminino.

Gráfico 5: Número de óbitos por linfomas de todo o período de 10-19 anos comparativamente por sexo.
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CONCLUSÃO
Avaliando-se o sexo, houve clara predominância da maior taxa de mortalidade de
todos os tipos de linfomas no sexo masculino em relação ao feminino em todas as faixas
etárias, com a maior discrepância entre os valores da faixa de 15 a 19 anos de idade, como
observado nos gráficos 1 e 3 no que concerne às suas taxas específicas. Tal achado
corrobora com a epidemiologia que aponta para a maior prevalência no sexo masculino
(gráfico 5) e com o crescimento da incidência da doença com o aumento da idade,
correlacionando, consequentemente, com o crescimento dos óbitos com o aumento da faixa
etária (gráficos 2 e 4).
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CAPÍTULO IV
ANÁLISE DOS EFEITOS GASTROINTESTINAIS NO TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA (TEA)
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RESUMO:
Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se por desordens no
desenvolvimento psicomotor, influenciando a comunicação e o comportamento. Estudos
relatam o papel entérico no TEA, caracterizado pelo eixo microbiota-intestino-cérebro, o
qual demonstra influência digestória pelo sistema nervoso, assim como a ação
gastrointestinal e de sua microbiota no desenvolvimento e funções neurais, incluindo
funções afetivas e cognitivas. Objetivo: Identificar a influência do trato digestório no
Transtorno do Espectro Autista. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da
literatura, selecionando 32 artigos científicos em português e inglês, de 2014 a 2019 nas
bases de dados LILACS, SciELO, Google acadêmico e PubMed. Resultados: Estudos
evidenciam que inúmeras desordens gastrointestinais acometem autistas, como menor
produção de enzimas digestivas, inflamações da mucosa enterogástrica e permeabilidade
intestinal alterada, agravando seu quadro clínico. Outra abordagem refere-se a disbiose
intestinal e, consequentemente, desequilíbrio imunorregulatório, que aliado a
hiperpermeabilidade intestinal, acentuam comportamentos autísticos. Pacientes autistas
costumam ser submetidos a dietas de exclusão de glúten e/ou caseína, substâncias
metabolizadas à gluteomorﬁna e casomorﬁna, que pela maior penetrabilidade intestinal,
chegam ao sangue e atravessam a barreira hematoencefálica e mimetizam os efeitos dos
opioides do cérebro, levando a neuroexcitação, de encontro a “Teoria do excesso de
opioides”. Conclusão: A partir dos estudos apresentados, destaca-se a interferência
digestória no TEA, evidenciada por anormalidades na permeabilidade gastrointestinal e na
composição da flora bacteriana, o que requer atenção por parte dos nutricionistas e estudos
mais conclusivos, buscando analisar dietas, como a restrição de caseína e glúten, como
alternativas para melhorar o prognóstico do paciente autista.
PALAVRAS-CHAVE: Transtorno do Espectro Autista. Sistema digestório. Microbioma
gastrointestinal.
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INTRODUÇÃO
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se por desordens no
desenvolvimento psicomotor, influenciando a comunicação e o comportamento¹. O TEA,
antes conhecido por transtornos globais do desenvolvimento, é um grupo fenotipicamente
heterogêneo de síndromes neuroevolutivas, com hereditariedade poligênica, que se
caracteriza por uma ampla gama de problemas na comunicação social e por
comportamentos restritos e repetitivos².
De acordo com o livro Autismo Infantil3, a expressão “autismo” foi utilizada pela
primeira vez no ano de 1911, por Eugene Bleuner, para designar a perda de contato com a
realidade com dificuldade ou impossibilidade de comunicação, comportamento observado
em paciente diagnosticado com quadro de esquizofrenia. No ano de 1943, Leo Kanner
descreveu, em artigo intitulado “Autistic Disturbances of Affective Contact”, onde onze
crianças, com quadro que ele caracterizou como apresentando isolamento extremo,
obsessividade, estereotipias e ecolalia, definindo o transtorno que conhecemos hoje e
utilizando para sua designação o termo empregado por Bleuler em 1911. Entretanto, ele
ainda considerou que esse conjunto de sinais se constituía em uma doença específica que
relacionou com fenômenos da linha esquizofrênica. Concomitantemente, no ano de 1944,
Hans Asperger, publicou sua tese de doutorado descrevendo crianças com características
semelhantes às descritas por Kanner, empregando inclusive o mesmo termo. Mas, só no ano
de 1976, a partir de um trabalho de Ritvo, o autismo passou a ser considerada uma
síndrome relacionada com um déficit cognitivo e não uma psicose 2,3.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que há 70 milhões de pessoas com
autismo em todo o mundo, sendo 2 milhões somente no Brasil. Estima-se que uma em cada
88 crianças apresenta traços de autismo, com prevalência cinco vezes maior em meninos 4.
As causas ainda não são determinadas. Porém, estudos apontam que diversos fatores
tornam uma criança mais propensa a ter o TEA, dentre os quais destacam-se fatores
genéticos e ambientais5.
Os sintomas do TEA estão presentes desde o início do desenvolvimento, mas podem
não se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam a capacidade
limitada da criança6. Eles podem divididos em sintomas centrais do transtorno do espectro
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autista que inclui sintomas relacionados à deficiência persistentes na comunicação e
interação social; padrões restritivos e repetitivos de comportamentos; interesses e atividades
e algumas características físicas associadas que podem ser, por exemplo, malformações nas
orelhas. Já a outra divisão, incluem sintomas comportamentais que podem ocorrer no
transtorno do espectro autista e são elas, perturbações no desenvolvimento e usa da
linguagem; deficiência intelectual; irritabilidade; instabilidade no humor e no afeto;
resposta a estímulos sensoriais; hiperatividade e desatenção; habilidades precoces; insônia;
infecções menores e sintomas gastrointestinais².
Muitos estudos sobre a relevância do eixo microbiota-intestino-cérebro na
ﬁsiopatogenia dos TEA são realizados devido à presença de sintomas e sinais
gastrointestinais que podem ocorrer como vômitos, cólicas, flatulências, distensão
abdominal e seletividade por alguns alimentos, que pioram as doenças gastrointestinais,
além de reduzir a variedade nutricional. Assim, indivíduos com TEA possuem deficiências
em alguns aminoácidos, como a tirosina e triptofano, que podem se relacionar, não somente
aos sintomas gastrointestinais, mas também aos sintomas neurológicos e psiquiátricos. O
metabolismo também está alterado nesses indivíduos, como o metabolismo imperfeito do
glúten e da caseína que podem interferir no bom funcionamento de neurotransmissores 7,8, 9.
Assim, a partir do desenvolvimento do Manual diagnóstico e estatístico de
transtornos mentais (DSM-5)10, o conceito de transtorno do espectro autista passa a se
constituir um conceito heterogêneo que inclui múltiplos sintomas com variedade de
manifestações clínicas, bem como uma ampla gama de níveis de desenvolvimento
funcionais, incluindo aos diagnósticos de autismo cinco transtornos que antes eram
distintos, transtornos do autismo, de Asperger, desintegrativo da infância, síndrome de Rett
e transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação².
O transtorno do autismo era caracterizado pela presença de problemas em três
domínios: comunicação social, comportamentos restritos e repetitivos e desenvolvimento e
uso de linguagem aberrante. A mudança do conceito do TEA para um modelo de transição
gradual, em que a heterogeneidade dos sintomas é reconhecida como inerente ao transtorno,
e os problemas diagnósticos básicos caíram em dois domínios: deficiências na comunicação
social e comportamentos restritos e repetitivos. O desenvolvimento e uso da linguagem
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aberrante deixaram de ser considerados características básicas do transtorno do espectro
autista 2,3.
O diagnóstico do TEA baseia-se na identificação do principais sintomas e sinais do
espectro e um dos critérios mais utilizados são o DSM-5 (Tabela 1). Além dos critérios
diagnósticos, há também características associadas que apoiam o diagnóstico como
comprometimento intelectual e/ou da linguagem. Mesmo aqueles com inteligência média
ou alta apresentam um perfil irregular de capacidades. A discrepância entre habilidades
funcionais adaptativas e intelectuais costuma ser grande. Déficits motores estão
frequentemente presentes, incluindo marcha atípica. Pode ocorrer autolesão e
comportamentos disruptivos/desafiadores são mais comuns em crianças e adolescentes com
TEA do que em outros transtornos. Adolescentes e adultos com transtorno do espectro
autista são propensos a ansiedade e depressão 10.

A. Déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos
contextos, conforme manifestado pelo que segue, atualmente ou por história prévia
(os exemplos são apenas ilustrativos, e não exaustivos; ver o texto):
1. Déficits na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, de
abordagem social anormal e dificuldade para estabelecer uma conversa
normal a compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto, a
dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais.
2. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para
interação social, variando, por exemplo, de comunicação verbal e não verbal
pouco integrada a anormalidade no contato visual e linguagem corporal ou
déficits na compreensão e uso gestos, a ausência total de expressões faciais e
comunicação não verbal.
3. Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando,
por exemplo, de dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a
contextos sociais diversos a dificuldade em compartilhar brincadeiras
imaginativas ou em fazer amigos, a ausência de interesse por pares.
Especificar a gravidade atual:
A gravidade baseia-se em prejuízos na comunicação social e em padrões de
comportamento restritos e repetitivos.
B. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades,
conforme manifestado por pelo menos dois dos seguintes, atualmente ou por história
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prévia (os exemplos são apenas ilustrativos, e não exaustivos; ver o texto):
1. Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos (p.
ex., estereotipias motoras simples, alinhar brinquedos ou girar objetos,
ecolalia, frases idiossincráticas).
2. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões
ritualizados de comportamento verbal ou não verbal (p. ex., sofrimento
extremo em relação a pequenas mudanças, dificuldades com transições,
padrões rígidos de pensamento, rituais de saudação, necessidade de fazer o
mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos diariamente).
3. Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco
(p. ex., forte apego a ou preocupação com objetos incomuns, interesses
excessivamente circunscritos ou perseverativos).
4. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por
aspectos sensoriais do ambiente (p. ex., indiferença aparente a
dor/temperatura, reação contrária a sons ou texturas específicas, cheirar ou
tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual por luzes ou movimento).
Especificar a gravidade atual:
A gravidade baseia-se em prejuízos na comunicação social e em padrões
restritos ou repetitivos de comportamento.
C. Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento
(mas podem não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais
excedam as capacidades limitadas ou podem ser mascarados por estratégias
aprendidas mais tarde na vida).
D. Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social,
profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo no presente.
E. Essas perturbações não são mais bem explicadas por deficiência intelectual
(transtorno do desenvolvimento intelectual) ou por atraso global do desenvolvimento.
Deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista costumam ser comórbidos;
para fazer o diagnóstico da comorbidade de transtorno do espectro autista e
deficiência intelectual, a comunicação social deve estar abaixo do esperado para o
nível geral do desenvolvimento.
Nota: Indivíduos com um diagnóstico do DSM-IV bem estabelecido de transtorno
autista, transtorno de Asperger ou transtorno global do desenvolvimento sem outra
especificação devem receber o diagnóstico de transtorno do espectro autista.
Indivíduos com déficits acentuados na comunicação social, cujos sintomas, porém,
não atendam, de outra forma, critérios de transtorno do espectro autista, devem ser
avaliados em relação a transtorno da comunicação social (pragmática).
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Tabela 1 (Adaptada) - Critérios diagnósticos para o Transtorno do Espectro Autista segundo o DSM-5

O tratamento padrão-ouro para o TEA é a intervenção precoce, que deve iniciar o
mais cedo possível, no intuito de melhorar a adaptação social e qualidade de vida,
desenvolvendo novas habilidades e maiores chances de autonomia para a criança. Existem
diversas modalidades terapêuticas, que devem atender as individualidades de cada paciente,
sua dinâmica familiar e quantidade de recursos. Dentre essas, existe o modelo Denver de
Intervenção Precoce para crianças autistas: estimulação intensiva e diária baseada em
análise do comportamento Aplicado (ABA), para aumentar a motivação para competências
sociais. “Coaching Parental” que são orientações familiares que visam ensinar aos pais sua
corresponsabilidade para com a estimulação e criação de rotinas para essas crianças. O
tratamento medicamentoso tem como objetivo melhorar os sintomas comportamentais
associados como desatenção, agitação psicomotora, agressividade, insônia entre outros; ao
invés das características do transtorno, visto que para essas não há medicação 2,10.
A partir dos estudos apresentados, o objetivo deste trabalho é de identificar a
influência do trato digestório no Transtorno do Espectro Autista.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada entre os meses de
outubro de 2019 e abril de 2020, selecionando artigos científicos, em português e inglês,
com base nos descritores Transtorno do Espectro Autista, sistema digestório e microbioma
gastrointestinal, sendo publicados entre os anos de 2014 e 2019 obtidos por meio das bases
de dados LILACS, SciELO Books, Google acadêmico e PubMed. As publicações
selecionadas a partir das variáveis de interesse totalizaram 32 estudos entre livros e artigos.
A seleção foi realizada a partir de leitura criteriosa das publicações, ao final selecionou-se
apenas os estudos que atendiam aos critérios de inclusão definidos neste estudo.

RESULTADOS
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Muitos estudos sobre a relevância do eixo microbiota-intestino-cérebro na
ﬁsiopatogenia do Transtorno do Espectro Autista têm sido realizados 11, assim como sobre a
interferência da alimentação no funcionamento deste eixo, trazendo evidências de que os
autistas possuem maior predisposição a inúmeras desordens do sistema digestório 12.
Um aspecto bem conhecido em pacientes com o TEA é a propensão a alterações nos
hábitos intestinais e do padrão alimentar, sendo descritos desde aversão, seletividade até a
recusa total de determinados alimentos e comportamentos obsessivos disfuncionais. Alguns
fatores agem, direta ou indiretamente, para a presença de seletividade nessa população – o
sabor, a textura ou a temperatura –, ou seja, alterações na resposta sensorial 13. Além disso,
há ainda efeitos adversos de alguns medicamentos como redução do apetite. Como
consequência, essas restrições alimentares podem se associar a rejeição social,
estigmatização e dificuldades de socialização e integração, com potenciais efeitos adversos
na doença em questão 14.
A partir disso, várias foram as hipóteses propostas para justiﬁcar sintomas
gastrointestinais associados ao TEA: menor produção de enzimas digestivas, aumento da
permeabilidade intestinal, inﬂamação da mucosa enterogástrica, alterações na composição
da microbiota intestinal e alergia alimentar, condições essas que tendem agravar o seu
quadro clínico 16.
Alguns trabalhos publicados associam o mau funcionamento intestinal a intolerância
ou alergia alimentar com sintomas de TEA, podendo ser justificada pela maior
permeabilidade intestinal, ausência de uma barreira protetora (IgA) e a formação de
opioides cerebrais. Desse modo, o uso de probióticos e prebióticos promoveriam uma
melhora significativa nesse aspecto, no entanto, ainda não há consenso ou Guidelines na
literatura 16, 17, 18. Outros estudos demonstram que alterações na permeabilidade da mucosa
intestinal, deficiência das enzimas dissacaridases, doença celíaca e outras patologias são
comuns no TEA 19.
Os distúrbios gastrointestinais como, alterações da flora e infiltração de células T,
indicam uma resposta imune alterada em indivíduos com o Transtorno do Espectro Autista.
Após o “incômodo” imune no trato gastrointestinal, as células epiteliais do intestino se
tornam mais permeáveis. Linfócitos, mastócitos e células dendríticas secretam todo tipo de
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fatores neuroimunes que podem influenciar o nervo entérico, fazendo com que as citocinas
e os linfócitos presentes na circulação atravessem a barreira hematoencefálica. As citocinas
séricas podem ultrapassar a barreira sangue-cérebro, podendo se ligar a células neurogliais
do cérebro, induzindo uma resposta imune. Antígenos alimentares podem levar a uma
inflamação intestinal, o qual permite um aumento da permeabilidade intestinal, observa-se
que há uma relação entre doenças autoimunes e disfunção gastrointestinal 15.
Lange et al 20 discutem o papel da dieta sem glúten e/ou sem caseína no tratamento
do TEA de encontro a uma das teorias para explicar os sintomas do autismo, a “Teoria do
excesso de opioides”. Os autores apontam que as proteínas do glúten e da caseína possuem
estrutura molecular similar e são metabolizadas para gluteomorﬁna (ou gliadorﬁna) e
casomorﬁnas.
Essas substâncias podem atuar diretamente no lúmen intestinal ou em os órgãos
periféricos após a absorção no intestino, pois em algumas crianças com autismo parece
haver um aumento da permeabilidade enterogástrica

21

. Isso permitiria com que esses

componentes passassem através da mucosa intestinal e penetrariam a barreira
hematoencefálica, se ligando aos receptores opioides no SNC e mimetizariam os efeitos dos
opioides do cérebro 21, 22, 23.
A absorção de peptídeos com atividade opioide acarreta consequências graves, pois
modula os níveis de opioides no cérebro, prejudicando o sistema nervoso central e assim
têm efeitos adversos sobre a atenção, a maturação cerebral, as interações sociais e a
aprendizagem, intensificando os sintomas do autismo 22, 23, 24, 25.
Em vista disso, a dieta sem glúten e sem caseína - GFCF (gluten free - casein free)
surge como uma terapêutica nutricional para melhorar os sintomas gastrointestinais e
também alguns sintomas comportamentais e sociais característicos do autismo. Esse tipo de
intervenção exclui o glúten (ou seja, produtos que possam conter trigo, centeio, cevada e
aveia) e a caseína (com a exclusão de leite e seus derivados ou produtos que os possam
constar) da alimentação do autista a fim de identificar se essas proteínas desempenham
algum potencial alérgeno 26.
Um estudo avaliou, ao longo de quatro anos, os efeitos de uma dieta isenta de
caseína e glúten em autistas com níveis elevados de proteínas na urina, verificando-se que
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após um ano os parâmetros urinários normalizaram e as capacidades cognitivas, sociais e de
comunicação melhoraram significativamente 27.
Outro estudo que analisou a eficácia desta dieta em crianças autistas, em que os pais
e cuidadores relataram que, além da melhoria dos sintomas gastrointestinais, foi observada
evolução na comunicação, diminuição da hiperatividade, aumento na capacidade de atenção
e nos problemas de sono após a implementação da dieta

28.

Porém, a maioria dos pais e

cuidadores não procuram o nutricionista para esse tipo de intervenção, o que pode acarretar
em deficiências nutricionais. Os estudos direcionados ao uso da dieta GFCF em crianças
autistas também têm obtido resultados controversos e pouco significativos, não
fundamentando o uso destas intervenções sem avaliação médica e nutricional29.
Até que os resultados desse tipo de exclusão dietética sejam melhores deﬁnidos, os
pacientes com TEA só devem ser submetidos a dietas de exclusão de glúten e/ou caseína
caso haja diagnóstico de algum tipo de intolerância ou hipersensibilidade a alimentos, ou,
no caso de suspeita diagnóstica, pelo tempo necessário para o esclarecimento do quadro.

25,

30

.
Outra abordagem teórica, refere-se a “disbiose intestinal” que se relaciona a uma

alteração do microbioma intestinal

22, 31

. Normalmente, o microbioma intestinal inclui, na

sua maioria, bactérias anaeróbicas, principalmente Bacteroides, Bifidobacterium e
Lactobacillus, que são responsáveis pela produção de ácidos gordos de cadeia curta, como
butirato, propionato, acetato e lactato, que constituem a principal fonte de energia às células
epiteliais intestinais e, consequentemente, fortalece o sistema imunológico

25, 31

.

Assim, segundo essa teoria, nos indivíduos autistas existe um desequilíbrio na
microbiota com a diminuição de bactérias do gênero Bifidobacterium e o crescimento
anormal de microrganismos patogénicos, como espécies de Clostridium, causando
inflamação e hiperpermeabilidade da mucosa intestinal, que leva ao aparecimento dos
sintomas intestinais e acentuam comportamentos autísticos 22, 23, 24, 25.
Dessa forma, um estudo recente caracterizou a microbiota intestinal de uma coorte
de 80 indivíduos, dos quais 40 eram autistas e verificaram, nos autistas, um aumento
significativo no rácio Firmicutes/Bacteroides, devido a uma diminuição de Bacteroides,
enquanto que gêneros como Collinsella, Corynebacterium e Lactobacillus estavam
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significativamente aumentados e verificaram ainda que os indivíduos autistas com
obstipação apresentavam níveis mais elevados de bactérias pertencentes ao grupo
Escherichia, Shigella e Clostridium XVIII 32.
Portanto, diante de uma condição clínica com espectro clínico tão variado, causas
não completamente conhecidas e sem tratamento efetivo e/ou curativo, como é o caso do
TEA, é fácil compreender que inúmeras hipóteses ﬁsiopatológicas sejam consideradas, o
que remete médicos, familiares e pacientes a terapêuticas alternativas que buscam, senão a
cura, uma estabilização do quadro e melhoria dos sintomas. É fundamental estar atento ao
surgimento de propostas terapêuticas, procurando evitar medidas que não sejam
comprovadamente eﬁcazes e que possam ser prejudiciais aos pacientes, a médio e longo
prazos 30.

CONCLUSÃO
O Transtorno do Espectro Autista se trata de uma condição clínica crônica e
complexa, sendo o diagnóstico e intervenção precoces as melhores possibilidades de
tratamento. Desse modo, a busca por profissionais que compreendam as diversas etiologias
do TEA e seus sintomas variados se torna necessária, visto que hoje existe uma grande
perspectiva terapêutica e a intervenção nutricional é uma das mais importantes.
Mesmo sem o consenso na comunidade científica, é evidente a interferência do eixo
microbiota-intestino-cérebro no TEA, sendo as anormalidades na permeabilidade
gastrointestinal, a inflamação da mucosa e as alterações no microbiota intestinal, fatores
que devem ser mais pesquisados e estudados, a fim de ampliar os possíveis tratamentos
dietéticos.
A equipe multiprofissional, junto a família, deve investigar as possíveis alergias e
intolerâncias alimentares, pois essas também são causas de síndromes de má absorção. O
nutricionista deve manter-se atualizado sobre possibilidades de intervenções dietéticas, e
orientar a família sobre os efeitos que o tratamento pode ter. Uma possível carência
nutricional, a não tolerabilidade a dieta e a dificuldade na sustentação do tratamento devem
ser assuntos abordados na consulta para que a intervenção seja feita de forma segura e
benéfica.
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CAPÍTULO V
ANÁLISE E COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE APTIDÃO FÍSICA ENTRE AS
CRIANÇAS DE UMA ESCOLA PÚBLICA E PARTICULAR
Eduardo Clementino Cruz Flôr19; Juliana Almeida de Faria20.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-05

RESUMO:
A prática de atividade física na infância traz inúmeros benefícios para a vida adulta e leva a
um maior nível de aptidão física, diminuindo os riscos de doenças cardiovasculares e
predisposição a obesidade. Assim, o objetivo deste foi diagnosticar se existe diferença no
nível de aptidão física entre alunos de escola pública e privada devido às diferenças
socioeconômicas dessas escolas. Para isto foi realizado teste de flexibilidade, velocidade,
agilidade, resistência muscular localizada, força explosiva de membros superiores e
inferiores, também foram realizadas medidas antropométricas de massa corporal e estatura
para determinar o perfil nutricional, através do índice de massa corporal (IMC) seguindo
os protocolos e as tabelas de avaliação do Manual do Projeto Esporte Brasil de Gaya
(2015). A amostra foi composta por 30 escolares, sendo 15 de uma escola privada e 15 de
uma escola pública, com idade de 10 e 11 anos. A análise e comparação dos dados foram
feitas de forma qualitativa e quantitativa, utilizando média, desvio padrão e porcentagem. A
análise e comparação dos dados foram feitas de forma qualitativa e quantitativa, utilizando
média, desvio padrão e porcentagem. Observou-se em todos os testes realizados que os
alunos da escola privada obtiveram scores inferiores comparados aos alunos de escola
pública. IMC escola privada 20% obesos contra 6,6% da escola pública. Flexibilidade 80%
dos alunos classificados na zona de risco na escola privada contra 33,4% da pública.
Resistência muscular localizada 86,6% dos alunos classificados na zona de risco na escola
privada contra 60% da pública. Força explosiva de membros superiores 53,4% dos alunos
considerados fracos na escola privada contra 26,6% na escola pública. Força explosiva de
membros inferiores 53,4% dos alunos considerados excelentes na escola pública contra
6,6% excelentes na escola privada. Velocidade 86,6% dos alunos considerados fracos na
escola privada contra 80% na escola pública. Agilidade 80% dos alunos considerados
fracos na escola privada contra 66,6% na escola pública. Os resultados sugerem que mesmo
que os alunos de escola privada tendo resultados inferiores em relação a escola pública,
tem-se a necessidade do aprimoramento da aptidão física dos alunos de ambas as escolas.
PALAVRAS-CHAVE: Aptidão Física. Crianças. Escola Pública. Escola Privada.
Atividade Física.
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INTRODUÇÃO
O exercício físico e a aptidão física em crianças e adolescentes vem sendo um
assunto muito abordado pelos pesquisadores e também sua relação com a educação física
escolar, a obesidade e o sedentarismo.
Segundo Caspersen, Powell e Christenson (1985), “a aptidão física tem sido
definida como a capacidade de realizar as atividades físicas, sendo dependente de
características inatas e/ou adquiridas por um indivíduo.” E vem sendo abordada de duas
formas, voltada ao desempenho esportivo e relacionadas à saúde (PROESP-Br 2015). Um
bom nível de aptidão física relacionado à saúde pode ajudar a prevenir o aparecimento e
desenvolvimento de distúrbios orgânicos (LUGUETTI et al, 2010).
Deste modo a prática de atividade física enquanto criança pode beneficiar o estado
de aptidão física e a saúde durante a fase adulta (LUGUETTI et al, 2010). Essa prática de
atividade física,vem sendo reduzida pelo avanço da tecnologia, o aumento da violência nos
centros urbanos e a pouca disponibilidade de espaços livres para lazer. Isso pode levar a
atividades sedentárias como: assistir televisão, usar computadores e videogames
(LAZZOLI et al, 1998).
Outro fator que assim como a prática de atividade física pode influenciar no nível de
aptidão física é questão socioeconômica. Alguns autores sugerem que as diferenças
socioeconômicas entre escolas particulares e públicas podem influenciar no nível de
aptidão física e na composição corporal dos alunos (MASCARENHAS et al, 2013). Um
estudo realizado por Ronque et al (2007) com alunos do município de Londrina-PR,
demonstra discrepâncias relacionadas à aptidão física quando indivíduos de diferentes
níveis socioeconômicos são comparados.
Ainda relacionado com a questão das diferenças socioeconômicas, dados da
Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) identificou existir maior índice de
sobrepeso em adolescentes com renda mais elevada. Isso pode afetar de forma negativa no
nível de aptidão física desses adolescentes. Entretanto, a possibilidade de prática de
esportes e atividade física é mais limitada por a parte da população com renda mais baixa,
devido aos custos financeiros (BANKOFF e ZAMAI, 2011). Isso pode afetar também de
forma negativa o nível de aptidão física em crianças com menor renda.
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Devido a essas diferenças socioeconômicas, o presente estudo comparou o nível de
aptidão física e a composição corporal de alunos de uma escola pública e alunos de uma
escola privada.

OBJETIVO
Este estudo tem por objetivo diagnosticar se há diferença no nível de aptidão física
entre crianças matriculadas em escolas privadas e crianças matriculadas em escolas
públicas devido às diferenças socioeconômicas existentes entre essas escolas.

JUSTIFICATIVA
No âmbito da educação física escolar é necessário que ela tenha todos os recursos
possíveis para oferecer ao aluno a possibilidade do desenvolvimento da aptidão física e
melhora da qualidade de vida. Assim pretende-se investigar neste estudo se os alunos de
escola pública estão deficientes nesse desenvolvimento, e com isso provocar um
questionamento do que precisa ser melhorado na educação física dessas escolas busca-se
com os resultados e o questionamento sobre o nível de aptidão física dos alunos de escolas
pública e privada ajudar os profissionais de educação física em geral a tomar consciência,
sobre a o nível de aptidão física dos escolares, as principais causas que levam a esse nível
de aptidão, as necessidades para a melhora da mesma e estimular esses profissionais a
buscar alternativas viáveis para o desenvolvimento da aptidão.

HIPÓTESES
Ho - Acredita-se que pode não haver diferença significativa no nível de aptidão
física de crianças quando comparamos escola pública e particular.
H1 - Acredita-se que há diferença significativa no nível de aptidão física de crianças
quando comparamos escola pública e particular.

REVISÃO DE LITERATURA
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APTIDÃO FÍSICA
Segundo Matsudo (1998) a Aptidão Física é uma característica própria do Indivíduo
e não somente um comportamento. Ela pode ser dividida em duas, a aptidão física
relacionada a habilidades tem como objetivo os desempenhos no desportos, trabalho e
atividades recreativas, já a aptidão física relacionado a saúde preocupa em trabalhar
qualidades para alcançar o condicionamento aeróbio, força e resistência muscular,
flexibilidade e composição corporal ideal (FERREIRA, 2001).

APTIDÃO FÍSICA, SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA
Segundo Pate (1988) na década de 80, surgiu o conceito de aptidão física
relacionada com a saúde, que pode ser definida como “a capacidade de realizar tarefas
diárias com vigor, e demonstrar traços e características que estão associados a baixo risco
de desenvolvimento prematuro de doenças”. Os componentes da aptidão Física relacionado
a saúde são: morfológicos, funcionais, motor, fisiológico e comportamental, segundo o
mesmo autor referido acima.
Blair et.al (1989) e Erikssen (2001) relacionam o baixo nível de aptidão física com
doenças cardiovasculares e mortalidade, em pessoas de ambos os sexos, uma possível
solução para essas consequências do baixo nível de aptidão física, seria a prática de
atividade física regular na infância e na adolescência que traz diversos benefícios para a
saúde através da prevenção da morbidade e maior nível de atividade física na vida adulta
(GORDON, 2004).
Esta maior atividade Física na infância pode está relacionado com a influência
familiar, segundo More et al (1991), o nível de atividade física em crianças que possuíam
mães ativas, era duas vezes maior do que as que possuíam as mães inativas, e quando os
pais eram ativos as crianças tinham um nível de atividade Física 5,8 vezes maior que as de
pais inativos. Uma recente revisão recomenda que atividade física para crianças, deve
envolver movimentos dinâmicos de grandes grupos musculares por 20 minutos ou mais,
três ou mais vezes por semana em uma intensidade de 140 ou mais batimentos por minuto
(SIMONS et al., 1987).
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Já outros estudos como o de Guedes et al. (2002) concluíram que adolescentes
ativos não são necessariamente aptos fisicamente e que outros fatores além da prática de
atividade física pode influenciar na aptidão física relacionada a saúde. No mesmo ano foi
lançado o PROESP-BR ,pelo Ministério dos esporte visando a aptidão física relacionada a
saúde de crianças e adolescentes de todo o Brasil.

APTIDÃO FÍSICA, ATIVIDADE FÍSICA E CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA
Conforme França et al.(2002) onde comparou a aptidão física dos estudantes de
Ilhabela com outras Regiões melhores economicamente, constataram que as meninas
brasileiras comparada com as francesas possuem uma menor performance anaeróbica,
devido as francesas serem mais ativas, mais participantes em esportes e atividade de
treinamento, enquanto que as brasileiras faziam de forma regular somente aulas de
Educação Física, quando comparam meninas e meninos notou-se que as meninas são mais
sedentárias que os meninos (CESCHINI, 2009).
Um estudo realizado por Mascarenhas et al (2013), avaliando crianças de escola
pública e particular pelos testes do PROESP-BR, constatou que no teste para medir
flexibilidade e velocidade os alunos da escola particular obtiveram um melhor resultado do
que alunos da escola pública. E na aptidão voltada à saúde, constatou- se um grande
número de avaliados classificados na zona de risco à saúde para flexibilidade e resistência
abdominal, independente da escola a qual estude.
Conforme Ronque et al (2007), crianças de alto nível socioeconômico têm maior
predisposição para desenvolver o sobrepeso e a obesidade do que desnutrição e, por
consequência, têm maiores riscos para a saúde. Esses estudos também indicaram que
apenas um baixo número dessas mesmas crianças conseguiu atingir os pontos de corte
preestabelecidos para um bom nível de aptidão física relacionada à saúde. Os resultados
encontrados neste estudo indicaram que, apesar do alto nível socioeconômico, as crianças
estudadas parecem adquirir comportamentos de risco à saúde precocemente, o que sugere à
necessidade da implantação de políticas públicas voltadas a educação para a saúde já nas
fases da educação básica, uma vez que a maioria dos hábitos de vida começa a ser
construída nesse momento da vida.
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Um estudo realizado por Júnior et al (2005), avaliou a aptidão física relacionada a
saúde em escolares de baixo nível socioeconômico e observou que essas crianças
apresentaram baixos níveis de aptidão física.
Um dos principais fatores da diminuição da atividade física, é o uso da televisão
(SANDRA et al.,1998). Em um estudo realizado com crianças de alto e baixo nível
socioeconômico em São Paulo, por Matsudo et al.(1998) e Andrade et al.(1996) verificaram
que em regiões de baixo nível econômico os meninos gastam 4,2 horas/dia assistindo TV
enquanto as meninas gastam 4 horas/dia, já as crianças de alto nível socioeconômico
gastavam menos tempo 3,9 horas/dia os meninas e 3,6 horas/dia às meninas. Dados
brasileiros de Matsudo (1998) encontrou uma correlação significante entre o tempo
assistido de TV por dia e a potência aeróbica, adiposidade, força de membros inferiores e
velocidade.
De acordo com (SANDRA et al.,1998) o nível de atividade física de crianças e
adolescentes é baixo no mundo inteiro, mas há poucas informações que relacionam esta
variável com a condição socioeconômica, não há uma diferença significativa entre o nível
de atividade física e o nível socioeconômico medido através do monitoramento de
frequência cardíaca.

APTIDÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
A fase escolar é um momento da vida marcado por profundas mudanças biológicas.
Para o corpo que está em crescimento e desenvolvimento, é necessário que a prática de
atividades físicas se dê de forma sistemática e metodologicamente organizada, dirigida a
cada idade. A fase inicial desse crescimento e desenvolvimento biológico durante a fase
escolar é marcada pela puberdade, que é conceituada como a transformação de uma criança
em um adulto (PEREIRA, 2013).
Com aumento do sedentarismo e diminuição da prática da atividade física em
crianças e adolescentes na fase escolar, a aptidão física é de grande interesse para os
profissionais na área de saúde (FARIAS et al, 2010).
A educação física escolar tem grande importância no desenvolvimento educacional
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dos alunos e também em relação à saúde e prevenção de doenças. A prática de exercícios
regular, orientada e sistematizada por um professor leva a uma melhora dos componentes
da aptidão física, podendo beneficiar a saúde e qualidade de vida (MASCARENHAS,
2013).
Segundo Araújo (2008), a “avaliação da aptidão física de escolares implica
conhecer suas qualidades físicas e classificar os escores obtidos diante de critérios
estabelecidos e aceitos como referência”.
Estudiosos acreditam que os professores de Educação Física têm um papel
importante no aprimoramento da aptidão física em suas aulas. A partir dos estudos, os
professores terão melhores condições de planejar as aulas de educação física escolar, e
avaliar as intervenções e as vantagens da prática de atividade física (PEREIRA, 2013).
Dessa maneira, a avaliação da aptidão física em alunos, é importante para gerar
conhecimento atualizado e específico da determinada população, uma vez que diferenças
geográficas, sociais e culturais podem interferir nos valores apresentados (LUGUETTI et
al., 2010).

METODOLOGIA

AMOSTRA
A amostra foi constituída de 30 crianças do sexo masculino com idade de 10 e 11
anos, sendo que 15 eram alunos de escola pública e 15 alunos de escola particular. Os
alunos foram escolhidos de forma aleatória.

PROCEDIMENTOS ÉTICOS
O diretor e o professor de educação física das duas instituições de ensino assinaram
o termo de consentimento livre e esclarecido, onde constava todo os testes que seriam feitos
com os alunos, os riscos e benefícios, a finalidade do trabalho e que poderiam abandonar
qualquer teste a qualquer momento.
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MATERIAIS
● Balança digital de vidro supermedy até 150 kg 4 sensores
● Fita métrica (cm)
● Trena (m)
● Cones
● Medicineball Penalty 2 kg
● Cronômetro Vollo stopwatch Vl-1809
● Colchonete
● Fita crepe

PROCEDIMENTOS DE COLETA
A massa corporal foi avaliada utilizando uma balança digital de vidro da marca
supermedy de até 150 kg e de 4 sensores e na medida da estatura uma fita métrica de 150
cm fixada na parede. A partir dos dados de massa corporal e estatura, foi calculado o índice
de massa corporal (IMC). Os avaliados foram classificados pelo IMC de acordo com o
Manual do Projeto Esporte Brasil de Gaya (2015).
A realização dos testes de aptidão física foi durante o horário de educação física dos
alunos de cada escola e seguiu a padronização de acordo com o manual de aplicação e
testes do PROESP-BR. Foi realizada a mesma metodologia nas duas escolas, foram usados
os mesmo materiais e os testes foram realizados nos mesmos períodos do dia (vespertino)
para minimizar as variáveis que poderiam interferir na comparação dos dados. Os testes
realizados foram para avaliar flexibilidade, resistência muscular localizada, força explosiva
de membros superiores, força explosiva de membros inferiores, agilidade e velocidade.
Para avaliação de cada teste há uma tabela de escores no manual PROESP-BR que
classifica o desempenho por idades e por sexo.
Teste de agilidade (teste do quadrado): Demarcou-se no local de testes um quadrado
de quatro metros de lado. Colocou-se um cone em cada ângulo do quadrado. Uma fita crepe
ou uma reta desenhada com giz indica a linha de partida. O aluno partiu da posição de pé,
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com um pé avançado à frente imediatamente atrás da linha de partida num dos vértices do
quadrado. Ao sinal do avaliador, o aluno deslocou‐se em velocidade máxima e tocou com
uma das mãos o cone situado no canto em diagonal do quadrado. Na sequência, correu para
tocar o cone à sua esquerda e depois se deslocou para tocar o cone em diagonal. Por último
correu em direção ao último cone, que corresponde ao ponto de partida. O cronômetro foi
acionado pelo avaliador no momento em que o avaliado tocou pela primeira vez com o pé o
interior do quadrado e foi travado quando tocou com uma das mãos no quarto cone. Foram
realizadas duas tentativas, sendo registrado para a avaliação o menor tempo. A medida foi
registrada em segundos e centésimos de segundo.
Teste de flexibilidade (sentar e alcançar): foi estendida uma fita métrica no solo. Na
marca de 38 cm desta fita foi colocado um pedaço de fita adesiva de 30 cm em
perpendicular. A fita adesiva deve fixou a fita métrica no solo. O aluno avaliado estava
descalço. Os calcanhares tocaram a fita adesiva na marca dos 38 centímetros e estavam
separados 30 centímetros. Os joelhos estavam estendidos e as mãos sobrepostas, o avaliado
inclinou-se lentamente e estendeu as mãos para frente o mais distante possível. O avaliado
permaneceu nesta posição o tempo necessário para a distância ser anotada. Foram
realizadas duas tentativas e utilizado o melhor resultado para avaliação. O resultado foi
medido em centímetros a partir da posição mais longínqua que o aluno conseguiu alcançar
na escala com as pontas dos dedos.
Teste de força explosiva de membros inferiores (salto horizontal): Foi fixada ao solo
uma trena, perpendicularmente à uma linha de partida. A linha de partida foi sinalizada com
fita crepe. O ponto zero da trena situou‐se sobre a linha de partida. O avaliado se colocou
imediatamente atrás da linha, com os pés paralelos, ligeiramente afastados, os joelhos semi‐
flexionados, o tronco ligeiramente projetado à frente. Ao sinal do avaliador o aluno saltou a
maior distância possível e aterrissou com os dois pés juntos. Foram realizadas duas
tentativas, utilizando para avaliação o melhor resultado. A distância do salto foi registrada
em centímetros, a partir da linha traçada no solo até o calcanhar mais próximo desta.
Teste de força explosiva de membros superiores (arremesso de medicineball): A
trena foi fixada no solo perpendicularmente à parede. O ponto zero da trena foi fixado junto
à parede. O aluno sentou‐se com os joelhos estendidos, as pernas unidas e as costas
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completamente apoiadas na parede. Segurou a medicineball junto ao peito com os
cotovelos flexionados. Ao sinal do avaliador o aluno lançou a bola à maior distância
possível, mantendo as costas apoiadas na parede. A distância do arremesso foi registrada a
partir do ponto zero até o local em que a bola tocou ao solo pela primeira vez. Foram
realizados dois arremessos, e foi utilizado o melhor resultado para avaliação. A medida foi
registrada em centímetros com uma casa após a vírgula.
Teste de resistência muscular localizada (abdominal): O aluno se posicionou em
decúbito dorsal com os joelhos flexionados a 45 graus e com os braços cruzados sobre o
tórax. O avaliador, com as mãos, segurou os tornozelos do estudante fixando-os ao solo. Ao
sinal do avaliador o aluno iniciou os movimentos de flexão do tronco até tocar com os
cotovelos nas coxas, retornando a posição inicial (não foi necessário tocar com a cabeça no
colchonete a cada execução). O aluno realizou o maior número de repetições completas em
1 minuto. O resultado foi expresso pelo número de movimentos completos realizados em 1
minuto.
Teste de velocidade de deslocamento (corrida de 20 metros): o aluno partiu da
posição de pé, com um pé avançado à frente imediatamente atrás da primeira linha (linha de
partida) e foi informado que deveria cruzar a segunda linha (linha de chegada) o mais
rápido possível. Ao sinal do avaliador, o aluno deslocou‐se, o mais rápido possível, em
direção à linha de chegada. O avaliador acionou o cronômetro no momento em que o
avaliado deu o primeiro passo e tocou o solo pela primeira vez com um dos pés além da
linha de partida. O cronômetro foi travado quando o aluno cruzou segunda linha (linha de
chegada) e tocou pela primeira vez o solo. O tempo do percurso foi registrado em segundos
e centésimos de segundo.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
A análise e comparação dos dados foram feitas de forma qualitativa e quantitativa,
utilizando média, desvio padrão e porcentagem.

RESULTADOS
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Foram avaliados 30 escolares do sexo masculino com idade de 10 e 11 anos,
divididos em dois grupos: alunos de escola particular (n=15) e alunos de escola particular
(n=15). A descrição dos valores médios e do desvio padrão para estatura, peso, Índice de
Massa Corporal (IMC), resistência muscular localizada (RML), flexibilidade, força
explosiva de membros superiores (FEMS), força explosiva de membros inferiores (FEMI),
velocidade e agilidade encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 – Comparação dos valores médios dos dados analisados entre indivíduos de acordo com o tipo de
escola que estudam.
Alunos de escola pública (n=15)
Média

Alunos de escola particular (n=15)

Desvio Padrão

Média

Desvio Padrão

Estatura (cm)

1,45

± 0,67

1,46

± 0,73

Peso (kg)

35,26

± 5,75

37,29

± 5,32

IMC (Kg/m²)

15,62

± 2,45

17,46

± 2,50

RML (repetições)

33,33

± 7,07

26,26

± 6,13

Flexibilidade (cm)

32,46

± 5,81

32,40

± 9,02

FEMS (cm)

247,64

± 49,37

201,26

± 68,23

FEMI (cm)

194,73

± 18,60

157,53

± 19,72

Velocidade (segundos)

4,44

± 0,35

4,59

± 0,37

Agilidade (segundos)

7,32

± 0,60

8,02

± 1,19

No gráfico 1, podemos observar a porcentagem de alunos com baixo peso,
sobrepeso e obesidade na escola pública e privada. Constatamos maior número de
indivíduos com obesidade 20% e sobrepeso 13,3% na escola privada.
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Gráfico 1 – Índice de Massa Corporal

No gráfico 2, podemos observar os resultados do teste de resistência muscular
localizada que consistiu na realização do maior número de abdominais em um minuto, de
acordo com o número de abdominais realizado o indivíduo poderia ser classificado na zona
de risco ou zona saudável. O gráfico mostra a porcentagem de indivíduos em cada zona.
Constatamos um maior número de indivíduos na zona de risco na escola privada,
representando 86,6% dos alunos avaliados.

Gráfico 2 – Teste de Resistência Muscular Localizada

No gráfico 3, podemos observar os resultados do teste de flexibilidade que também
classifica o indivíduo de acordo com o score obtido em zona de risco ou zona saudável. O
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gráfico mostra a porcentagem de indivíduos em cada zona. Constatamos um maior número
de indivíduos na zona de risco na escola privada, representando 80% dos alunos avaliados.

Gráfico 3 – Teste de Flexibilidade

No gráfico 4, podemos observar os resultados do teste de força explosiva de
membros superiores, onde o indivíduo é classificado de acordo com o score obtido como:
fraco, razoável, bom, muito bom e excelente. Constatamos um maior número de indivíduos
classificados como fracos na escola privada, representando 53,4% dos alunos avaliados.

Gráfico 4 – Teste de Força Explosiva de Membros Superiores
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No gráfico 5, podemos observar os resultados do teste de força explosiva de
membros inferiores, onde o indivíduo é classificado de acordo com o score obtido como:
fraco, razoável, bom, muito bom e excelente. Constatamos um maior número de alunos
classificados como excelentes em escola pública 53,4% e a mesma quantidade de alunos
muito bons 46,6% nas duas escolas, mas não foram encontrados alunos fracos ou razoáveis
na escola pública, diferente da escola privada.

Gráfico 5 – Força Explosiva de Membros Inferiores

No gráfico 6, podemos observar os resultados do teste de velocidade, onde o
indivíduo é classificado de acordo com o score obtido como: fraco, razoável, bom, muito
bom e excelente. Constatamos um número um pouco maior de indivíduos fracos em escola
privada 86,6%, sendo que na escola pública se encontrou 80% dos alunos avaliados.

Gráfico 6 – Teste de Velocidade
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No gráfico 7, podemos observar os resultados do teste de agilidade, onde o
indivíduo é classificado de acordo com o score obtido como: fraco, razoável, bom, muito
bom e excelente. Constatamos um número maior de indivíduos classificados como fracos
na escola privada 80% enquanto na escola pública o número de alunos fracos é
representado por 66,6%.
Gráfico 7 – Teste de Agilidade

DISCUSSÃO
No presente estudo foi encontrado um maior percentual de alunos obesos na escola
privada comparados com os alunos da escola pública, que vai de encontro com um estudo
realizado por Mascarenhas et al (2013) que encontrou um maior número de indivíduos com
sobrepeso comparando também com alunos de escola pública. Estudo realizado por Ronque
et al (2007) encontrou maior prevalência de crianças com excesso de peso corporal no
grupo com alto nível socioeconômico, conforme este autor, crianças de alto nível
socioeconômico têm maior predisposição para desenvolver sobrepeso e obesidade e sugere
que, provavelmente, a principal causa desse fenômeno seja a adoção de hábitos de vida
inadequados que podem, sobretudo, incluir baixos níveis de atividade física diária e/ou
consumo inadequado de alimentos.
No teste de resistência muscular localizada foi encontrado 86,6% dos alunos
classificados na zona de risco enquanto na escola pública encontramos 40%. Resultados
parecidos foram encontrados no estudo de Mascarenhas et al (2013) onde houve um melhor
desempenho da escola pública na resistência abdominal, com 58,0% dos avaliados na “zona
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saudável”, enquanto na escola particular 73,3% dos avaliados ficaram na “zona de risco à
saúde”.
No teste de flexibilidade foi verificado que apenas 20% dos alunos da escola
privada se encontram na zona saudável enquanto na escola pública 66,6% dos alunos se
encontram nesta zona. O que difere do estudo feito por Mascarenhas et al (2013), onde
poucas crianças das duas escolas se encontravam na zona saudável.
No teste de força explosiva de membros superiores da escola privada 53,4% dos
alunos foram classificados como fracos, 6,6% como razoáveis, 26,6% como bons e 13,4%
como muito bons enquanto que na escola pública 26,6% dos alunos foram classificados
como fracos, 33,3% como razoáveis, 20% bons e 20% muito bons. O que mostra um
desempenho melhor dos alunos da escola pública. No estudo de Mascarenhas et al (2013)
não foi encontrada diferenças significativas entre os alunos de ambas escolas.
No teste de força explosiva de membros inferiores da escola privada 13,4% dos
alunos foram classificados como fracos, 13,4% como razoáveis, 20% como bons, 46,6%
muito bons e 6,6% excelentes enquanto que na escola pública não se encontrou alunos
classificados como fracos nem como razoáveis e 46,6% classificados como muito bons e
53,4% excelentes. No estudo de Mascarenhas et al (2013) não foi encontrada diferenças
significativas entre os alunos de ambas escolas, sugerindo que tal resultado pode ser
atribuído ao fato de não existir diferença na qualidade das aulas de Educação Física entre as
escolas da rede pública ou particular.
No estudo realizado por Mascarenhas et al (2013) os alunos da a escola pública
obtiveram uma média de tempo maior no teste de velocidade e de agilidade em relação à
escola particular, o que difere dos dados verificados na tabela 1 do nosso estudo onde a
escola pública teve uma média menor que a escola privada.
Ronque et al (2007) ao avaliar a aptidão física de crianças com alto nível
socioeconômico observou que um baixo contingente (17%) dessas crianças conseguiu
atingir os pontos de corte preestabelecidos para um nível satisfatório de aptidão física
relacionada à saúde. Fato que também pode ser visto de acordo com os resultados
encontrados, onde os alunos da escola privada apresentaram baixos scores nos testes
realizados para avaliação da aptidão física. Segundo o mesmo autor, mesmo com condições
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socioeconômica favoráveis, as crianças parecem incorporar comportamentos de risco à
saúde em idades precoces, o que sugere a precisão da implantação de políticas públicas
voltadas à educação para a saúde já nas fases iniciais da escolarização, já que grande parte
dos hábitos de vida começa a ser construída nessa fase.
Júnior et al (2005) realizou um estudo em escolares com baixo nível
socioeconômico e observou que esses escolares apresentaram níveis de aptidão física
abaixo das condições mínimas desejáveis. No presente estudo, apesar das crianças de escola
pública apresentarem melhores resultados comparados aos da escola privada em todos os
testes realizados, foi observado que elas também precisam de um aprimoramento da aptidão
física. Testes como o de agilidade, velocidade e resistência muscular localizada da escola
pública mesmo sendo melhores que da escola privada foram abaixo do esperado. Júnior et
al (2005) ressalta em seu estudo que a falta de informações sobre os níveis de atividade
física habitual e sobre os hábitos alimentares dos escolares investigados, impossibilita uma
análise mais criteriosa sobre os possíveis fatores que podem exercer impacto negativo sobre
os níveis de aptidão física dessas crianças.
Estudo realizado por Luguetti et al (2010) buscou mensurar indicadores da aptidão
física de crianças e adolescentes e observou que os indivíduos apresentaram um baixo nível
de aptidão física. Segundo o mesmo autor as causas relacionadas a esse baixo nível de
aptidão física necessitam ser mais bem esclarecidas, especialmente, em grandes centros
urbanos que podem provocar uma diminuição no envolvimento com a prática regular de
atividades físicas, o que resultaria no baixo nível de aptidão física encontrado por ele.
De acordo também com Luguetti et al (2010) diferenças socioeconômicas podem
não explicar baixos valores de aptidão física, o que vai de encontro ao nosso estudo onde
mesmo com melhores condições socioeconômicas, alunos da escola privada não obtiveram
um nível melhor de aptidão física quando comparados a alunos da escola pública. Deste
modo, este autor ressalta a necessidade de criação de políticas públicas de incentivo à
atividade física e de novas pesquisas que visem um maior entendimento das relações entre
o estilo de vida dos jovens e seus respectivos índices de aptidão física.

CONCLUSÃO
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De acordo com a análise dos resultados dos testes realizados no presente estudo, foi
verificado

que os escolares da escola pública apresentaram maior aptidão física

comparados aos alunos da escola privada. Possivelmente devido aos alunos de escolas
públicas serem menos sedentários por terem menor acesso aos meios tecnológicos e em seu
tempo de lazer realizarem mais atividades físicas, fato esse que não avaliamos no nosso
estudo, mas visto em outros estudos que embasamos para realizar o nosso. Outro fato, este
verificado no estudo, é a maior presença da obesidade em alunos de escola privada, que
pode influenciar de forma negativa a realização dos testes aplicados.
Acreditamos que futuros estudos devem ser realizados com populações maiores e
com maior aprofundamento nos fatores que podem levar a essas diferenças no nível de
aptidão física como: nível de atividade física, hábitos alimentares e condição para a prática
de atividade física dentro da escola, deste modo o profissional da área terá mais facilidade
para intervir e trabalhar para que os alunos obtenham um bom nível de aptidão física.
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ANEXOS
TABELAS DE AVALIAÇÃO DOS TESTES APLICADOS

Quadro 1 - Valores críticos do IMC para definição do estado nutricional de crianças e
adolescentes.
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Quadro 2 - Valores críticos do teste de flexibilidade para saúde.

Quadro 3 – Valores críticos do teste de resistência abdominal para saúde.
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Quadro 4 – Valores do teste de força explosiva de membros superiores conforme as
categorias de expectativa de desempenho esportivo.

Quadro 5 – Valores do teste de força explosiva de membros inferiores conforme as
categorias de expectativa de desempenho esportivo.
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Quadro 6 – Valores de agilidade (quadrado) conforme as categorias de expectativa de
desempenho esportivo.

Quadro 7 – Valores de velocidade (20 metros) conforme as categorias de expectativa de
desempenho esportivo.
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RESUMO:
A Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) é a alergia alimentar mais comum da
pediatria, afetando até 1 % das no primeiro ano de vida. Devido à variedade de sintomas
que estes pacientes podem apresentar, o diagnóstico desta patologia é difícil de ser
realizado até por médicos pediatras, necessitando de uma anamnese completa e cuidadosa
para que se chegue a esta hipótese diagnóstica, assim, em muitos casos o diagnóstico dessa
afecção e o início do seu tratamento acabam sendo retardados. O presente estudo analisou
todos os prontuários eletrônicos de pacientes que foram diagnosticados com APLV entre
abril de 2016 e abril de 2018 em uma clínica especializada de gastroenterologia pediátrica
de Teresina-PI, visando analisar a distribuição epidemiológica, prevalência e sintomas da
APLV. Examinando os dados, concluiu-se que a APLV é mais incidente no sexo masculino
e nos menores de 1 ano de idade, mais especificamente entre 3 e 5 meses de vida. Além
disso, os sintomas mais prevalentes ao diagnóstico foram irritabilidade e diarréia.
PALAVRAS- CHAVE: Alergia à proteína do leite de vaca. Pediatria. Alergia alimentar.

INTRODUÇÃO
A alergia alimentar é uma reação adversa a alérgenos presentes em determinados
tipos de alimentos, que se dá por meio da ativação de mecanismos imunológicos (SOLÉ, et
al., 2018). Nos últimos anos é possível observar que as alergias alimentares têm aumentado
tanto sua prevalência como sua gravidade, considerando-se que atinja atualmente mais de
5% das crianças em idade escolar. Dentre as alergias que acometem a faixa etária pediátrica
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a Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) é a mais frequente e acomete quase 1% das
crianças no primeiro ano de vida (GARCIA et al., 2016).
Segundo estudos realizados, a sua prevalência em crianças de países desenvolvidos
é de 2 a 3% (SICHERER, 2011), tendo uma prevalência menor quando estas se encontram
em aleitamento materno exclusivo (0,5%). Este fato ocorre, pois a concentração da proteína
do leite de vaca no leite humano é mais de 100.000 vezes menor do que a concentração
destas proteínas no leite de vaca (VANDENPLAS et al., 2007). Na sua grande maioria,
estes números se referem à prevalência de APLV IgE- mediada, enquanto que a prevalência
de APLV não IgE- mediada ainda não é bem conhecida (HOST, 2002).
Vale ressaltar, que no Brasil os dados sobre a prevalência desta alergia alimentar,
bem como sua análise epidemiológica são escassos e, portanto, torna-se difícil uma
avaliação mais próxima da realidade (VIEIRA, et al. , 2010).
As reações adversas ao leite de vaca podem ocorrer quando a criança sai do
aleitamento materno exclusivo e começa a fazer uso de fórmulas à base de proteína do leite
de vaca ou em crianças que ainda estão em aleitamento materno exclusivo, através da
reação aos antígenos alimentares ingeridos pela mãe (VIEIRA, 2010). Cerca de 50-70%
destas crianças apresentam manifestações cutâneas, 50-60% apresentam manifestações
gastrointestinais e entre 20-30% apresentam sintomas respiratórios (VANDEPLAS et al.,
2007). Essas manifestações podem ser imediatas, quando ocorrem até duas horas após a
ingestão de alimentos contendo proteína do leite de vaca, falando a favor de uma reação
IgE mediada ou podem ser tardias, quando ocorrem depois de duas horas do consumo de
alimentos contendo proteína do leite de vaca e neste caso geralmente é uma reação não IgE
mediada (CAFARELLI et al., 2010).
Devido à variedade de sintomas que estes pacientes podem apresentar, o diagnóstico
desta patologia pode ser difícil de ser realizado até por médicos pediatras, necessitando de
uma anamnese completa e cuidadosa para que se chegue a esta hipótese diagnóstica
(VANDEPLAS et al., 2015).
Deste modo, o presente estudo visa avaliar a distribuição epidemiológica,
prevalência e sintomas da APLV em consultório especializado em gastroenterologia
pediátrica em Teresina-PI, para que conhecendo os sintomas mais comuns na apresentação
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inicial desta patologia bem com a população com maior prevalência os profissionais de
saúde possam ter uma maior facilidade na suspeita diagnóstica de APLV.

OBJETIVOS
Avaliar a distribuição epidemiológica, prevalência e sintomas da APLV em
consultório especializado em gastroenterologia pediátrica em Teresina-PI.

METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho
Nacional de Saúde e foi iniciada após a apreciação e liberação do Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade Integral Diferencial (n° de aprovação: 90560418.2.0000.5211).
Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo quantitativa e qualitativa.
A coleta de dados foi realizada em um consultório especializado em
gastroenterologia pediátrica em Teresina-PI por meio da análise de prontuários eletrônicos,
nos quais foi aplicado o questionário que continha os seguintes dados: sexo, idade do início
dos sintomas e sintomatologia ao diagnóstico. Foram incluídos todos os pacientes atendidos
no período de abril de 2016 e abril 2018 e os prontuários que não continham os dados
necessários foram excluídos da pesquisa, totalizando 314 prontuários que se encaixaram
nos critérios.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Após análise dos 314 prontuários, constatou-se que 20,3% das crianças atendidas
receberam o diagnóstico de APLV (Gráfico 1). Destas, 42,2% eram do sexo feminino e
57,8% do sexo masculino (Gráfico 2). Vale ressaltar, que os estudos brasileiros e
internacionais em relação aos dados epidemiológicos da APLV ainda são escassos na
literatura e seus resultados variam dependendo do local onde os dados foram colhidos e da
forma como os dados foram obtidos, assim, não existe um consenso nos trabalhos
previamente publicados sobre a relação desta patologia com o sexo do paciente.
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Gráfico 1- Prevalência de APLV em consultório
especializado em Teresina-PI
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FONTE: BRITO, 2018.

Gráfico 2- Distribuição por sexo de pacientes
diagnosticados com APLV em consultório
especializado em Teresina-PI

58%

42%

feminino
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FONTE: BRITO, 2018.

Em relação ao perfil etário (Gráfico 3), encontrou-se a seguinte distribuição: 34,4%
tinham de 0-2 meses, 37,5% tinham de 3-5 meses, 7,8% tinham de 6-8 meses, 1,6% tinham
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entre 9-12 meses e 18,7% dos pacientes apresentavam mais de 1 ano de idade ao
diagnóstico. Deste modo, percebe-se que 81,3 % dos casos de APLV foram diagnosticados
em crianças menores de 1 ano de idade, sendo 71,9% dos casos nos primeiros 6 meses de
vida.
Segundo Garcia (2016), a APLV é a alergia alimentar mais comum na pediatria,
afetando cerca de 1% das crianças no primeiro ano de vida, sendo esta a faixa etária mais
comum. Já Host (2002) cita no seu trabalho que a APLV acomete, principalmente, recém
nascidos e crianças nos primeiros 6 meses de vida. Portanto, os dados relacionados a idade

N° de pacientes

no momento do diagnóstico de APLV estão em concordância com os demais estudos.

Gráfico 3- Distribuição conforme idade dos pacientes
diagnosticados com APLV em consultório especializado
em Teresina-PI
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FONTE: BRITO, 2018.

Ao analisar a prevalência dos sintomas no momento do diagnóstico (Gráfico 4)
detectou-se que: 79,7% das crianças apresentavam irritabilidade ao momento do
diagnóstico, 54,6% apresentavam diarréia, 29,7% apresentavam sintomas cutâneos, 25%
sintomas respiratórios, 20,3% tinham regurgitação ao diagnóstico e apenas 4,7% cursavam
com quadro de constipação.
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Gráfico 4- Distribuição conforme sintomas dos pacientes
diagnosticados com APLV em consultório especializado
em Teresina-PI
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FONTE: BRITO, 2018.

CONCLUSÃO
Analisando os dados concluímos que a prevalência de APLV foi de 20,3% na
população estudada, onde os sintomas mais prevalentes foram irritabilidade (79,7%) e
diarréia (54,6%). É mais incidente no sexo masculino (57,8%) e nos menores de 1 ano de
idade (81,3%), mais especificamente entre 3 e 5 meses de vida (37,5%).
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CAPÍTULO VII
AVULSÃO DENTÁRIA: CONSIDERAÇÕES DE UM PROJETO DE EXTENSÃO À
COMUNIDADE
Gabriel Schmitt da Cruz26; Mateus Andrade Rocha27;
Luiza Souza Schmidt28; Mariana Galvão Porto29;
Elaini Wolter Sickert Aderne30; Taiane Coutinho de Oliveira31.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-07

RESUMO:
O presente trabalho trata-se do relato do projeto de extensão “Salve o Seu Dente” que é do
Departamento de Cirurgia, Traumatologia e Prótese Buco Maxilo Faciais, da Faculdade de
Odontologia, da Universidade Federal de Pelotas (CTPBMF/FO-UFPel) e, leva
informações a comunidade há 31 anos, sobre como proceder frente a uma avulsão dentária.
O projeto enfatiza a relevância do cirurgião-dentista e do ensino de saúde bucal no
ambiente escolar, e esclarece sobre os primeiro cuidados em casos de avulsão dentária de
dentes permanentes , e direciona o paciente ao pronto atendimento e acompanhamento pós
traumatismo alvéolo dentário que ocorre na Faculdade de Odontologia ou em Unidades
Básicas de Saúde do município, esclarecendo também a comunidade sobre a importância da
sequência do tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: Projeto de extensão. Saúde bucal. Avulsão dentaria.

A IMPORTÂNCIA
Os traumatismos dento-alveolares acometem de 10 a 35% da população, atingindo
tecidos duros, moles e dentários (ISHIDA, 2014) e correspondem a um conjunto de forças
que comprometem os dentes e as suas estruturas de sustentação. Segundo a International
Association of Dental Traumatology (IADT), estas injúrias dentais são classificadas como:
subluxação, luxação lateral, concussão, extrusão, intrusão, avulsão, fratura de esmalte,
fratura de esmalte e dentina, fratura corono-radicular com envolvimento da polpa, fratura
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corono-radicular sem envolvimento da polpa e fratura de raiz. Dentre esses incidentes, a
avulsão dentária é o mais grave e de pior prognóstico.
Caracteriza à avulsão dentária pelo completo deslocamento do elemento dental de
seu alvéolo, trazendo danos às estruturas pulpares e de suporte e, considerada uma das mais
sérias formas de injúria dental, o seu prognóstico depende diretamente das ações que são
tomadas prontamente após a avulsão, até o momento do seu reimplante. O tempo ideal
entre o ocorrido e o reimplante, ou seja, o reestabelecimento da estrutura dental
imediatamente, comumente não acontece e, diante desse cenário, há instruções de
armazenamento e de conduta para que não haja danos maiores. O reimplante dental é
definido como o reposicionamento de um dente avulsionado em seu local de origem e
aceito como um método efetivo de preservá-lo, ou seja, é considerado como um tratamento
conservador que tem como objetivo recolocar o dente exarticulado no alvéolo, entretanto,
vários fatores devem ser levados em consideração para um resultado aceitável do
procedimento. O tempo que o dente avulsionado permanece fora do alvéolo corresponde ao
fator determinante para tratamento e prognóstico bem-sucedidos, não acarretando danos
adicionais.
O dente nunca deve ser mantido em meio seco, sempre em meio úmido, para que se
mantenha a vitalidade do ligamento periodontal, sendo os principais meios de
armazenagem a Solução Salina Balanceada de Hank`s (SSBH), saliva e leite, além da
recomendação da procura ao cirurgiã-dentista. A importância de se seguir corretamente o
protocolo para casos de avulsão dentaria está no impedimento de uma das sequelas mais
sérias e frequentes relacionadas ao dente avulsionado: a reabsorção radicular.
Nota-se a relação de influência entre lesões traumáticas dentárias e saúde,
reforçando a ideia de que as essas podem causar problemas físicos, funcionais, estéticos,
psicológicos e socais.

PROJETO de EXTENSÃO “SALVE O SEU DENTE”
O projeto de extensão ' Salve o Seu Dente" é do Departamento de Cirurgia,
Traumatologia e Prótese Buco Maxilo Faciais, da Faculdade de Odontologia, da
Universidade Federal de Pelotas (CTPBMF/FO-UFPel) e, leva informações a comunidade
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há 31 anos, sobre como proceder frente a uma avulsão dentária. Isso se dá através do
treinamento de extensionistas participantes, os quais ministram palestras nos colégios e nas
Faculdades da área de saúde, bem como em eventos abertos a toda comunidade. O público
alvo são alunos, professores do ensino médio e fundamental das Escolas dos Município de
Pelotas, os pais e ou responsáveis, que também são instruídos a como "salvar" um dente
avulsionado, visto que os primeiros cuidados e ou a forma de armazenamento do dente
avulsionado interferem diretamente no prognóstico. E todos corroboram com a
disseminação de informações pertinentes a este problema de saúde pública, no intuito de
evitar ou minimizar seus danos ou sequelas. As palestras também são realizadas em
Faculdades ou cursos da área de saúde para esclarecer o tema para Professores e futuros
profissionais de outras áreas da saúde que também possam auxiliar em algum atendimento
de avulsão dentária quando necessário.
O projeto enfatiza a relevância do cirurgião-dentista e do ensino de saúde bucal no
ambiente escolar, e esclarece sobre os primeiro cuidados em casos de avulsão dentária de
dentes permanentes , e direciona o paciente ao pronto atendimento e acompanhamento pós
traumatismo alvéolo dentário que ocorre na Faculdade de Odontologia ou em Unidades
Básicas de Saúde do município, esclarecendo também a comunidade sobre a importância da
sequência do tratamento. O “SALVE O SEU DENTE” conta ainda com o desenvolvimento
de pesquisas e palestras, por meio dos extensionistas, referente ao assunto. De maneira
sintética e simplificada, além dos recursos multimídia nas palestras, a informação é
divulgada através de panfletos e banners com este modelo:
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DOIS PROVEITOS SIMULTÂNEOS: CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AVULSÃO
DE DENTES PERMANENTES e DE HÁBITOS SAUDÁVEIS DE SAUDE
A capacitação sobre a avulsão é simples, porém imprescindível, e neste foco,
membros do projeto se tornam aptos a realizar atividades pedagógicas relacionadas a
odontologia, o caso de palestras em escolas por exemplo. Devido a associações entre as
principais causas de obesidade e de doenças crônicas (incluindo a cárie), projetos que
disseminem a compreensão e importância da avulsão, como nesse caso, devem fomentar
também exemplos como a alimentação saudável e a higienização oral, o que pode se tornar
altamente atrativo com diferentes tipos de abordagens, de forma explicativa e inteligível
para cada faixa etária, tornando o trabalho eficiente e efetivo para a saúde multifacetada da
comunidade. Fazendo um elo entre a especificidade de um tema "novo" e "complexo" à
praticidade de reafirmação do "comum" e "aplicável" antes, por muitas vezes, insuficientes.
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Vale ressaltar que panfletos, cartazes ou adesivos informativos, tornam-se explicativos para
disseminar e consolidar o conhecimento aos ministrados e familiares. As demonstrações
sobre higiene bucal e dieta podem ser feitas por meio de instrumentos criativos e
chamativos como: macromodelos, videoaulas de animações, fantoches, fantasias etc.

A EXPERIÊNCIA E O IMPACTO DE GRADUANDOS EM ODONTOLOGIA EM
PELOTAS-RS ATRAVÉS DO PROJETO.
Grande parte das crianças e professores do ensino médio e fundamental
desconhecem no o assunto, o que evidencia a importância da abordagem do tema. Os
alunos se mostram interessados e curiosos em sala de aula devido a diferentes didáticas e
abordagens, a fim da associação de conhecimento em cada faixa etária. É um momento
importante no qual é aproveitado para reforçar o que se deve fazer e, onde encontrar
cirurgiões dentistas aptos a cuidarem do caso, além de orientações de dieta e higiene bucal
que sempre são pertinentes para as crianças e pré-adolescentes.
Diversas calibrações foram realizadas nos integrantes da equipe para a realização de
palestras nas escolas através dos guidelines internacionais mais atuais. Desde 2019, uma
média de 730 alunos receberam diretamente informações de como agir frente a uma
situação de avulsão dentária, bem como um incontável número de professores e
coordenadores presentes em sala de aula. O projeto "Salve o Seu Dente" também esteve
presente na Feira Nacional do Doce, uma atração regional anual, com a divulgação das
informações através da distribuição de panfletos com as orientações do projeto. A equipe
do “Salve” costuma participar de salões, congressos e eventos científicos o que impulsiona
o desenvolvimento acadêmico científico de cada aluno.
Desta forma vê-se satisfatória a aplicabilidade do projeto, o impacto informativo da
extensão universitária gerando conhecimento tanto para a comunidade quanto para a equipe
do projeto, proporcionando ao aluno crescimento e experiência profissional num âmbito
preventivo, ao mesmo tempo em que dissemina o conhecimento para as crianças, pais e
professores das escolas.
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AOS DENTISTAS E FUTUROS PROFISSIONAIS: PARA CADA DESAFIO, UM
PROTOCOLO
Diante de uma situação de avulsão dentária devem ser realizados alguns
procedimentos de primeiros socorros logo após o acidente. A conscientização quanto ao
assunto é demasiada importante, visto que há um passo-a-passo a ser seguido, e, sendo
assim, tanto os dentistas, quanto a mídia e o Ministério da Saúde devem investir na
promoção do conhecimento referente à avulsão dental que, mesmo sendo de cunho
emergencial, muitas vezes é negligenciado.
Deve-se ressaltar que o reimplante deve ser feito o mais rápido possível já que a
vitalidade das células do ligamento periodontal diminui à medida que aumenta o tempo
extra alveolar. Portanto, primeiramente, o indivíduo precisa verificar se é um dente decíduo
ou permanente que avulsionou.
Se for decíduo, de menor tamanho e coloração mais leitosa, não deve ser
reimplantado devido ao risco de injuria ao dente permanente. Caso seja permanente, o
cidadão deve segurar o dente pela coroa e se estiver sujo lavá-lo por, no máximo, 10
segundos, em água corrente fria e o reposicionar no alvéolo dentário. Se isso não for
possível por alguma razão (por exemplo, um paciente inconsciente), coloque o dente em
algum meio de conservação.
Os meios de conservação mais utilizados são o leite pasteurizado, a saliva e o soro
fisiológico. O leite apresenta osmolaridade e pH compatíveis com o ligamento, proteínas e
enzimas que mantêm a vitalidade dele por um período de até 6 horas. Já a saliva mantém
um percentual de células ótimo até 20 minutos, após esse período decresce até 2 horas.
Ademais, se houver acesso a meio de cultura de tecidos, como a solução balanceada de
Hanks, esse deve ser preferencialmente utilizado, visto que o período de vitalidade do
ligamento é em torno de 24 horas.
Após seguir essas recomendações é de extrema importância que o paciente procure
tratamento odontológico o quanto antes. Por conseguinte, o profissional seguirá a melhor
conduta para o caso conforme os dados coletados durante a anamnese, que será diferente
caso o reimplante tenha sido imediato ou tardio.
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SIMPLIFICANDO PROTOCOLOS:
*Conduta de reimplante imediato:
Até 1 hora fora do alvéolo ou até 6 horas em meio favorável.
- Lave o dente com solução salina;
- Anestesie caso necessário;
- Reimplante com pressão bidigital e movimentos lentos para escoar o coágulo;
- Coloque contenção leve flexível de 7 a 14 dias;
- Inicie o tratamento endodôntico 7 a 10 dias após o reimplante e antes da remoção
da contenção;
- Instrua o paciente sobre higiene e dieta: escovação dentária com escova macia
após cada refeição e opção por alimentos macios nas primeiras duas semanas;
- Radiografe e acompanhe por no mínimo 10 anos;
- Receite antibioticoterapia;
- Faça profilaxia antitetânica;
- Recomende repouso oclusal.
*Conduta de reimplante em dente com ápice fechado mantido em um meio de
conservação seco extrabucal, com tempo menor que 1 hora:
- Limpe a raiz e o forame apical com jato de soro fisiológico e mergulhe o dente em
soro fisiológico para lubrificação das células do ligamento periodontal;
- Faça anestesia local;
- Lave o alvéolo com soro fisiológico para remoção do coágulo;
- Reimplante o dente com leve pressão digital;
- Coloque contenção leve flexível de 7 a 14 dias;
- Inicie o tratamento endodôntico 7 a 10 dias após o reimplante e antes da remoção
da contenção;
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- Instrua o paciente sobre higiene e dieta: escovação dentária com escova macia
após cada refeição e opção por alimentos macios nas primeiras duas semanas;
- Radiografe e acompanhe por no mínimo 10 anos;
- Receite antibioticoterapia;
- Faça profilaxia antitetânica;
- Recomende repouso oclusal.
*Dente com ápice fechado mantido à seco além de 1 hora:
- Retire com gaze o ligamento periodontal necrosado (química ou mecanicamente);
- Mergulhe o dente em solução de fluoreto de sódio a 2% por 20 minutos;
- Realize o tratamento endodôntico na mão;
- Realize a obturação do canal radicular;
- Aplique anestesia local;
- Faça o reimplante;
- Coloque contenção rígida por 45 dias;
- Instrua o paciente sobre higiene e dieta: escovação dentária com escova macia
após cada refeição e opção por alimentos macios nas primeiras duas semanas;
- Radiografe e acompanhe por no mínimo 10 anos;
- Receite antibioticoterapia;
- Faça profilaxia antitetânica;
- Recomende repouso oclusal.
*Dente com ápice aberto mantido em um meio de conservação seco com o tempo
menor que 1 hora:
Segue o mesmo protocolo do caso em que o dente está com ápice fechado e é
mantido em meio seco com tempo menor que 1h. Entretanto, não é necessário o tratamento
endodôntico, somente se a revascularização não ocorrer (presença de sinal ou sintoma,
como dor, lesão periapical, mobilidade, não continuidade da formação radicular).
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*Dente com ápice aberto mantido à seco por mais que 1 hora:
Mesmo protocolo do caso em que o dente está com ápice fechado e é mantido em
meio seco por tempo maior que 1 hora.

OS “SENÃO”: PARECERES TÉCNICOS
Como visto anteriormente, a avulsão dentária pode ocasionar reabsorções
radiculares. Dentre essas reabsorções, temos a reabsorção superficial que é caracterizada
por uma cicatrização com traumatismo mínimo ao ligamento periodontal, que resulta em
uma reabsorção relacionada ao reparo.
Outrossim, temos a reabsorção inflamatória que apresenta uma cicatrização com
traumatismo moderado ao ligamento periodontal e infecção associada na polpa e/ou nos
túbulos dentinários, o que resulta em uma reabsorção relacionada a infecção. Os sinais
clínicos são sensibilidade aos testes de percussão e possível mobilidade dentária.
Por fim, temos a reabsorção por substituição que se caracteriza por uma cicatrização
após um traumatismo extenso ao ligamento periodontal, sendo assim mais vantajosa quanto
a aplicação de um futuro implante. Os sinais clínicos são dentes em infra oclusão e com
som metálico ao teste da percussão.
Em caso de diagnóstico de alguma dessas reabsorções radiculares, deve-se proceder
com tratamento endodôntico, utilizando pasta de hidróxido de cálcio até a paralisação do
processo.

CONSIDERAÇÕES DOS AUTORES
Dado que o desconhecimento sobre o procedimento frente a uma avulsão dentária
prevalece na comunidade em questão, é notória a necessidade de disseminação de
informações e sendo ela iniciada na infância – faixa etária com maior índice de casos propicia tanto o sucesso prognóstico para o acometido, quanto o profissional para os
cirurgiões-dentistas e os estudantes engajados com a comunidade.

83

Portanto, ressalva-se a importância destes métodos supracitados, evitando
consequências maiores à saúde bucal e, igualmente, influências sistêmicas ao indivíduo,
tampouco a relevância de hábitos de higiene e alimentação saudáveis para o
desenvolvimento da futura geração.
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CAPÍTULO VIII
BENEFÍCIOS DO USO DA HIDROTERAPIA NO TRABALHO DE PARTO
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Vitor Kauê de Melo Alves36; Ravena de Sousa Alencar Ferreira37;
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DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-08

RESUMO:
Este trabalho tem como objetivo verificar na literatura os benefícios das técnicas nãofarmacológicas com ênfase na hidroterapia durante o trabalho de parto. Trata-se de uma
revisão integrativa da literatura com vistas a responder à questão norteadora: “Quais os
benefícios da hidroterapia para a mulher durante o trabalho de parto?”. A busca das
publicações ocorreu via Biblioteca Virtual em Saúde, no período de agosto e setembro de
2018. Foram utilizados os descritores: “Hidroterapia”, “Trabalho de Parto” e “Dor do
Parto”, sendo encontrados 24 artigos. Os critérios de inclusão: textos completos, temática,
idioma português e inglês e, publicados nos últimos 10 anos (2008 até 2018), totalizando
14 artigos. Critérios de exclusão: artigos repetidos ou não se adequavam ao objetivo do
trabalho ou não tinham acesso gratuito, restando para estudo 7 artigos. Foi observado o
predomínio de publicações no ano de 2013, com tipo de estudo revisão integrativa, e
abordagem qualitativa, observou-se que a maioria dos estudos foram realizados no Brasil,
com predomínio para o estado de São Paulo. Os estudos foram agrupados em duas
categorias temáticas por similaridade em seus conteúdos e por facilitar a interpretação dos
resultados da revisão, são elas: métodos não farmacológicos para o alívio da dor e a
importância da hidroterapia no trabalho de parto. A utilização de intervenções não
farmacológicas na fase ativa do trabalho de parto como a hidroterapia ajudaram a mulher a
expelir o recém-nascido do útero de forma segura e sem efeitos adversos. Dessa forma, são
necessários mais estudos para que essas técnicas sejam aprimoradas e usadas de forma
segura e adequada, a fim de diminuir o uso de fármacos e dos efeitos colaterais.
PALAVRAS-CHAVE: Hidroterapia. Trabalho de Parto. Dor do Parto.

INTRODUÇÃO
A dor do trabalho de parto é um fenômeno natural e complexo, envolto por
estímulos fisiológicos que buscam a liberação de hormônios, entre eles as endorfinas e
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ocitocinas que auxiliam na promoção de conforto, sentimentos positivos e afetivos,
constituindo a experiência de nascimento (BONAPACE et al., 2018).
Nesse sentido, cada mulher recebe influência de múltiplos fatores intrínsecos e
extrínsecos são eles, físicos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais que são recebidos
durante a vida, por isso é sentido de forma diferente por cada uma. Para o manejo da dor
existem os métodos farmacológicos, como o uso de opioides e não farmacológicos para o
alívio da dor, entre eles o apoio contínuo intraparto, massagens, exercícios respiratórios e a
hidroterapia (AKADRI; ODELOLA, 2018).
As evidências científicas atuais demonstram a importância da autonomia no
trabalho de parto e nascimento, para tanto, cabe aos profissionais de saúde prestar uma
assistência respeitosa, humanizada e esclarecedora para a mulher conheça e escolha a
melhor forma de ser assistida (REIS et al., 2017).
Além disso, o contentamento das mães em relação ao parto está relacionado ao tipo
de assistência e ao apoio recebido. Dentro dos métodos de alívio da dor farmacológico a
analgesia peridural é padrão-ouro, contudo a hidroterapia alcança o maior nível de
satisfação das parturientes (CZECH, I. et al. 2018).
O Ministério da Saúde recomenda o uso da hidroterapia como método não
farmacológico no alivio da dor nas mulheres em trabalho de parto, para tal, os ambientes
que prestam assistência devem oferecer instalações adequadas a esse cuidado, assim
possibilitando a livre escolha da paciente sobre qual método ou posição deseja utilizar
(BRASIL, 2017).
Dessa forma, ao longo dos anos várias técnicas não-farmacológicas e
farmacológicas surgiram na tentativa de mitigar o sofrimento durante o trabalho de parto,
objetivou-se nesse estudo

verificar na literatura os benefícios das técnicas não-

farmacológicas com ênfase na hidroterapia durante o trabalho de parto.

MÉTODOS
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que segundo Sousa, Silva e
Carvalho (2010) traz consigo uma abordagem mais ampla que outros tipos, visto que ela
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permite uma combinação de estudos para completa compressão de todos os fenômenos. O
presente trabalho visou responder à questão norteadora: “Quais os benefícios da
hidroterapia para a mulher durante o trabalho de parto?”.
A seleção dos trabalhos foi realizada nos meses agosto e setembro de 2018 através
das principais bases de dados disponíveis, entre elas MEDLINE (Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online), LILACS (Literatura Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde) e BDENF (Base de Dados de Enfermagem).
Foram utilizados os descritores: “Hidroterapia”, “Trabalho de Parto” e “Dor do
Parto” com o operador booleano “AND” sendo encontrados 24 artigos, dentre eles 2
estavam repetidos. Os critérios de inclusão: textos completos, temática, idioma português e
inglês e, publicados nos últimos 10 anos (2008 até 2018), totalizando 14 artigos. Critérios
de exclusão: artigos repetidos ou não se adequavam ao objetivo do trabalho ou não acesso
gratuito, não foram excluídos artigos de revisão restando para estudo 7 artigos.
As análises das publicações ocorreram de agosto a setembro de 2018, onde foi
realizado todo o levantamento bibliográfico, tendo um maior enfoque no uso da
hidroterapia, seus benefícios para a mulher e uso para alívio da dor.
Os estudos encontrados e que se adequavam aos critérios e objetivos propostos
foram analisados e categorizados conforme as características comuns.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os 07 artigos selecionados, existe o predomínio de publicações no ano de
2013 com três publicações, e os anos 2008, 2011, 2014 e 2018 com uma publicação cada. A
maioria dos estudos foram nacionais, o estado com maior produção científica foi São Paulo
com três, seguido de Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul com uma publicação e dois
estudos internacionais um na China realizado em Taiwan e outro nos Estados Unidos
realizado em Kalamazoo.
Quanto ao método do estudo temos a seguinte classificação: Revisão integrativa (4),
Estudo controlado randomizado (1), Estudo clínico experimental randomizado (1), Estudo
Observacional descritivo (1). Observou-se que a maioria dos estudos foram realizados no
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Brasil, com predomínio para o estado de São Paulo. Já em relação a língua predominou o
Português (4) e Inglês (3).
Por fim, os estudos foram agrupados em duas categorias temáticas por similaridade
em seus conteúdos e por facilitar a interpretação dos resultados da revisão, são elas:
métodos não farmacológicos para o alívio da dor e a importância da hidroterapia no
trabalho de parto.

MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS DE ALÍVIO DA DOR
A dor é subjetiva, variando de pessoa para pessoa, visto que se embasa muito nas
experiências passadas e também pelo emocional no momento em que se vive. Ademais, ela
é considerada normal dentro do trabalho de parto pois os níveis de oxitocina elevam-se
iniciando assim a abertura do colo uterino (MAFETONI; SHIMO, 2014). Diante disso, ao
longo dos anos foram desenvolvidas diversas técnicas para o alívio da dor que são
realizadas dentro do ambiente hospitalar, sendo elas farmacológicas ou não.
A assistência à parturiente com uso dos métodos não farmacológicos para o alivio
da dor trazem inúmeros benefícios para a mulher quando utilizados de maneira adequada,
como a redução da ansiedade, facilita a cooperatividade da mulher e aceitação do trabalho
de parto, reduz o uso de drogas analgésicas, além de facilitar e motivar a colaboração do
acompanhante (BRASIL, 2001).
Além disso, favorece dentro do hospital um ambiente humanizado, acolhedor,
diminuição dos custos e efeitos colaterais tanto para a parturiente como para o bebê
(SILVA; STRAPASSON; FISCHER, 2011).
Durante o trabalho de parto pode surgir elevação do estresse, ansiedade e dor, o que
leva a liberação de catecolaminas e cortisol quando não há a utilização de métodos de alivio
da dor, o aumento das catecolaminas (epinefrina e norepinefrina) atuam elevando os níveis
de pressão arterial e isso pode até ocasionar um direcionamento de fluxo sanguíneo para o
debito cardíaco materno e diminuição de fluxo para o feto (SILVA; LARA, 2018).
Dentro dos métodos não farmacológicos, pode ser citados a bola suíça, que
contribui com a verticalização da mulher e autonomia na escolha de posição; crioterapia e
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massagens que facilitam na redução da dor em trabalho de parto ativo; demabulação e
mudança de posição, auxiliam a tirar o foco da dor e facilitam uso de outros métodos;
exercício respiratório, ajudam no relaxamento muscular e diminuição da dor. (MAFETONI;
SHIMO, 2014; SILVA; LARA, 2018; SILVA; STRAPASSON; FISCHER, 2011).
Dessa forma os métodos quando utilizados de forma conjunta facilitam e ampliam
seus efeitos na parturiente, essa escolha deve sempre ser bem esclarecida e aceita pela
mulher, prestando uma assistência respeitosa.

A IMPORTÂNCIA DA HIDROTERAPIA NO TRABALHO DE PARTO
A hidroterapia como o próprio nome sugere consiste no uso da água como uma
terapia, sendo ela usada normalmente nos banhos de chuveiro e na imersão em uma
temperatura um pouco acima do ambiente e sem prejuízos a saúde materna ou do recémnascido (SILVA et al., 2013).
Os benefícios da hidroterapia são proporcionar a mulher sentir inteiramente o seu
trabalho de parto, alívio da dor, facilita o conforto materno e apoio e torna a experiência de
parto e nascimento mais prazerosa e positiva. Favorece a tomada de decisões, autonomia
materna e o grau de autocontrole sobre o seu processo de trabalho de parto. Além disso, o
banho em água quente favorece a dilatação de tecidos e aumenta o limiar da dor (LEE et
al., 2013).
O mecanismo de ação dos efeitos da hidroterapia é promover o relaxamento
corporal, o que reduz a ação do sistema nervoso simpático e por sua vez diminui os níveis
das catecolaminas. Essa ação é responsável pela redução de estresse, ansiedade, e
promoção de melhor experiência de nascimento apresentando benefícios tanto no banho de
aspersão ou imersão. Além disso, promove uma redução na duração do trabalho de parto, é
uma técnica bem aceita pelas mulheres e de fácil aplicação (BARBIERI et l., 2013).
A terapia com água é recomendada quando a mulher já se encontra com cinco a seis
centímetros de dilatação pois devido ao seu potencial relaxante, busca-se que não
desacelere o período do trabalho de parto (SILVA; STRAPASSON; FISCHER, 2011).
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Outro aspecto importante é que facilita a movimentação da pelve feminina dentro da
água, como o balanço da pélvis auxiliam na descida fetal, por isso pode progredir melhor o
trabalho de parto. Outro benefício é que promove a ritmicidade dos movimentos tornandoos mais efetivos e livres (STARK; RUDELL; HAUS, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de intervenções não farmacológicas na fase ativa do trabalho de parto
como a hidroterapia ajudaram a mulher a expelir o recém-nascido do útero de forma segura
e sem efeitos adversos.
Dessa forma, são necessários mais estudos para que essas técnicas sejam
aprimoradas e usadas de maneira segura e adequada, a fim de diminuir o uso de fármacos e
dos efeitos colaterais.
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CAPÍTULO IX
CANDIDÍASE INTRA-ABDOMINAL EM PACIENTES PÓS CIRÚRGICOS
Wilson Vilela Medeiros Filho39; Geovana Alves da Silveira40;
Isabella de Sousa Aoqui41.
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RESUMO:
A Candida albicans é uma levedura dimórfica, com formação de hifas verdadeiras. Vive em
simbiose na microbiota do corpo humano, presente na pele, mucosas e trato
gastrointestinal, é um patógeno oportunista, tornando-se prejudicial ao organismo na
presença de imunossupressão ou desequilíbrio de microbiota local. Sendo a Candida,
colonizadora do trato gastrointestinal, a realização de cirurgia intra-abdominal e a fase póscirúrgica se torna um fator de risco alto para a candidíase intra-abdominal, originando uma
peritonite secundária. Estudos atuais, por meio de estudos epidemiológicos, buscam achar
uma profilaxia eficaz e um tratamento efetivo para a infecção, tendo os azóis e as
equinocandinas como os principais agentes farmacológicos efetivos testados.
PALAVRAS-CHAVE: Candidíase intra-abdominal. Cirurgia. Saúde.

INTRODUÇÃO
A Candida albicans é um dos fungos oportunistas mais frequentemente isolados
quando comparados a outros tipos de Candida. As infecções fúngicas causadas por essa
levedura têm trazido à população problemas frente à resistência de tal micro-organismo aos
antifúngicos. Essa espécie pode causar monilíase, vaginite, esofagite e candidíase
mucocutânea crônica, além de outras enfermidades, como infecções disseminadas
(endocardite direita), candidemia e infecções a cateteres de longo prazo.
C.albicans é uma levedura oval com brotamento único e faz parte da microbiota
normal de alguns seres vivos. Se faz presente na pele e mucosas e não é, portanto,
transmitida. Para sua aquisição, é necessário que instrumentos penetrem a pele, como
agulhas e cateteres. Junto a isso, as defesas locais ou sistêmicas do hospedeiro, quando
comprometidas, ‘’facilitam’’ o aparecimento de doenças. Um exemplo disso é a associação
39 Médico

Cirurgião Geral, com especialidade em Coloproctologia e Medicina Intensiva. E-mail: wilsonvilela@gmail.com
Acadêmica de Medicina da Universidade de Rio verde – campus Rio Verde (UniRV). E-mail:
geovanasilveira99@gmail.com
41
Acadêmica de Medicina da Universidade de Rio verde – campus Rio Verde (UniRV). E-mail:
bella_aoqui@hotmail.com
40

92

da cândida a indivíduos imunossuprimidos. Nesse caso, a cândida pode disseminar-se a
vários órgãos ou causar candidíase mucocutânea.
A candidíase intra-abdominal tem sido relacionada à elevada mortalidade, e o
retardo da administração do tratamento é um fator de risco para mortalidade. Assim como
em outras infecções, o controle do foco é um elemento crítico na candidíase intraabdominal e quando ausente, a terapia antifúngica adequada não tem um impacto relevante.
Nos últimos anos, conduziram-se mais estudos para tentar identificar o papel da
terapia antifúngica. Um grande estudo randomizado e controlado, que comparou
micofungina com placebo em pacientes com necessidade de cirurgia e admitidos à UTI, não
conseguiu demonstrar qualquer vantagem do tratamento antifúngico nestas condições,
embora a terapia antifúngica tenha sido administrada muito tarde para ser efetiva.
Sendo assim, é ideal entender o processo da infecção, sua transmissão e elaborar um
conjunto de recomendações necessárias para o manejo de pacientes pós-cirúrgicos com
infecção intra-abdominal complicada e pacientes cirúrgicos com permanência prolongada
na UTI.
O presente trabalho foi desenvolvido com a finalidade de reunir e organizar dados e
evidências levantadas por estudos prévios a respeito da patogenia da Cândida intraabdominal, com foco em pacientes no pós-operatório, bem como buscar solucionar tais
casos com a melhor terapêutica que possa ser abordada.

MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, realizado
através de uma revisão sistemática da literatura, baseada na análise crítica de estudos
primários sobre a infecção por cândida em pacientes em pós-operatório.
A pesquisa foi realizada por meio da ferramenta Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS), no mês de julho de 2019, em textos disponíveis na base de dados indexados às
plataformas Scielo e Pubmed. Aplicando-se os descritores “candidíase”, “intra-abdominal”
“cirurgia” e seus respectivos termos traduzidos para o inglês, foram encontrados 67 artigos,
sendo selecionados 11.
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Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram os seguintes: 1)
artigos publicados no idioma português e inglês, com resumos disponíveis nessas bases de
dados; 2) artigos publicados no período compreendido entre 1999 e 2019; e 3) pesquisas
descritivas e analíticas que abordassem os aspectos relativos às características da infecção
no período pós-cirúrgico.
Foram excluídos artigos de cunho narrativo; trabalhos publicados em outros idiomas
que não o português e inglês; publicações com enfoque em outros aspectos que não a
característica da candidíase intra-abdominal pós-cirúrgica; e artigos que consideram apenas
ensaios de medicamentos para tratamento da patologia sem comprovação cientifica no
presente momento.
Os artigos encontrados passaram por uma triagem por meio da leitura dos resumos,
sendo que só foram analisados completamente aqueles artigos que atendiam
simultaneamente aos três critérios de inclusão na amostra. Os artigos selecionados para
análise foram então copiados das bibliotecas virtuais e organizados conforme a ordem de
seleção. Depois disso, cada um dos artigos foi lido integralmente e os dados foram
analisados por meio da estatística descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Candida spp é uma levedura oval, com brotamento e formação de pseudo-hifas e
diferentemente das outras espécies de Candida, a C. albicans é dimórfica, apresentando
além de pseudo-hifas, a possibilidade da formação de hifas verdadeiras.
Esse fungo coloniza a microbiota do ser humano, de forma simbiótica, nas regiões
da pele, mucosas e todo trato gastrointestinal. Para que haja uma infecção pelo patógeno,
denominada candidíase, há necessidade de solução de continuidade da pele ou mucosa
associada à uma queda da imunidade um desequilíbrio causado na microbiota por fatores
extrínsecos e intrínsecos que façam a Candida se sobressair. As infeções mais comuns
causadas pela Candida são a monilíase, vaginite e esofagite. Vem se tendo uma associação
cada vez mais comprovada da relação entre uso de cateteres de longo prazo, operações
intra-abdominais e a imunossupressão, relacionada ao HIV/AIDS e à quimioterapia, com a
infecção oportunista pela C. albicans.
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A cirurgia intra-abdominal é um processo altamente invasivo, com agressão intensa
das paredes e mucosas, e o pós-operatório deixa o paciente em um estado fragilizado da
imunidade, por fatores intrínsecos da cicatrização e recuperação da agressão e por fatores
extrínsecos, como os medicamentos usados na intenção de prevenção de infecções
secundárias. Nesse sentido, é frequentemente isolada a Candida quando colhidos líquidos
de drenagem peritoneal, sendo importante diferenciar se é a colonização natural ou uma
infecção oportunista, sendo consenso determinar infecção quando a Candida é isolada
intraoperatória e quando é obtida diretamente da coleta intra-abdominal, associada à sinais
e sintomas de peritonite ou abcesso intra-abdominal.
Um estudo epidemiológico no âmbito mundial revelou incidência de 19,1 casos a
cada 1000 pacientes internados, de candidíase invasiva, sendo 59, 1% desses, casos de
candidíase intra-abdominal (CIA) e todos sendo peritonite secundária. O índice de
sobrevivência dos pacientes com CIA foi de 100%, a partir do tratamento com fluconazol e
itraconazol. Atualmente foi descoberto a associação do polimorfismo do fator de necrose
tumoral alfa com o aumento da susceptibilidade da infecção por candida intra-abdominal
após cirurgia.
Foram realizados vários ensaios visando a profilaxia empírica desses pacientes póscirúrgicos e validadas certas recomendações de avaliação do paciente para receber e
descontinuar a medicação: (1) fatores de risco para candidíase invasiva, (2) hemocultura e
exame direto do fluido abdominal para iniciar o terapia empírica; (3) análise do PCR para
descontinuação do tratamento; (4) iniciar tratamento antifúngico em pacientes com
vazamentos de anastomose; e (5) utilidade do escore de Candida.
O medicamento com efeito terapêutico mais eficaz comparado à placebos e com
efeitos adversos mais toleráveis foi o fluconazol, usado tanto para profilaxia como para
tratamento da infecção. Com o uso exacerbado dos azóis, as resistências aos mesmos estão
aumentando, uma alternativa a esse fator está sendo o uso de equinocandinas, em especial a
caspofungina como tratamento de primeira linha em pacientes de alto risco.
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Tabela 1
Nutrição parenteral total

1

Cirurgia

1

Colonização multifocal por

1

Candida spp
Sepse

2

1. Candida Escore, um score maior que 2,5 se beneficia de tratamento antifúngico. León C. et al.
Crit Care Med. 2006;34 (13):730-37

CONCLUSÃO
Levando em consideração o exposto, vê-se que a cirurgia intra-abdominal pode
trazer, além da queda de imunidade dos pacientes, a infestação por Cândida. Há uma
intensa agressão das paredes abdominais e mucosas, juntamente com a fragilização do
organismo pelos medicamentos e cicatrização. Foi visto também que é necessária a
diferenciação das colônias, classificando-as em natural ou oportunista. Vários estudos
foram pesquisados e na terapia empírica, o medicamento com efeito terapêutico mais eficaz
comparado com placebos e efeitos adversos toleráveis foi o fluconazol, utilizado tanto em
profilaxia quanto para tratamento.
Porém, a resistência tem aumentado devido ao seu uso indiscriminado e exacerbado
e, com isso, uma alternativa adjacente a esse fator foi o uso de equinocandinas - em
especial a caspofungina - como tratamento de primeira linha para pacientes de alto risco. O
profissional que prestar assistência a esse tipo de caso, deve oferecer a melhor rotina
terapêutica ao paciente, levando em consideração as doses e tipo de medicamento a ser
escolhido. É de extrema importância que se leve em consideração a imunidade desse
paciente, pois a partir dela que a multiplicação do fungo irá progredir.
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CAPÍTULO X
CUIDADOS DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES PÓS-PARTO
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RESUMO:
Analisar na literatura os cuidados de enfermagem na prevenção de infecções pós-parto. O
método desta pesquisa foi uma revisão literária utilizando base de dados como a Biblioteca
Virtual em Saúde. Foram encontrados 75 artigos utilizando descritores como: infecção pósparto, cuidados e enfermagem. Os critérios de inclusão: textos disponíveis, no inglês,
espanhol ou português e publicados entre os anos de 2008 a 2018, que ao final resultaram
em 19 artigos. E como critérios de exclusão: aqueles que não se adequavam a temática
proposta restando, 5 artigos para o estudo. Dentre os estudos selecionados observou-se que
houve uma concentração de estudos no período de 2015. Com relação ao tipo de pesquisa
prevaleceu pesquisa de campo exploratória. Sobre o tipo de abordagem utilizada houve
destaque para estudos quantitativos, com quatro estudos. Todos os estudos utilizados foram
pesquisas nacionais, com predomínio para o estado de São Paulo com maior número de
pesquisas desenvolvidas. Para melhor compreensão dos resultados os estudos foram
divididos em categorias temáticas duas categorias temáticas: Fatores de risco da infecção
puerperal e Educação em saúde. O enfermeiro por ser um profissional voltado a uma
assistência e o cuidado do paciente deve orientar e esclarecer sobre os cuidados pós-partos
que as mulheres devem ter, de modo a evitar infecções que se apresentam em grande
maioria depois da saída do hospital. Além disso, o enfermeiro deve checar de modo
integrativo ainda no leito, se a mulher apresenta alguma queixa sobre seu corpo após o
nascimento do bebê, evitando assim infecções que ocorrem e poderiam ser tratadas
imediatamente ainda nos hospitais diminuindo desse modo a morbimortalidade materna.
PALAVRAS-CHAVE: Infecção pós-parto. Cuidados. Enfermagem.
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INTRODUÇÃO
De acordo com o Ministério da Saúde a infecção puerperal é constituída por
qualquer infecção do trato genital que ocorra no período puerperal e possui como principal
característica a febre. Na cesárea há risco de 4,35 maiores de infecção puerperal quando
comparado ao parto vaginal e três vezes mais probabilidade de mortalidade materna
(BRASIL, 2017).
Infecções no trato genital nas puérperas incluem as endometrites, infecções de
feridas abdominais e perineais. As consequências vão além da interrupção da recuperação
pós-parto, ocasionam internação prolongada ou reinternação hospitalar e pode afetar o
vínculo mãe e bebê e podem levar ao óbito materno. Por isso é fundamental o
reconhecimento e intervenção precoce para prevenir complicações severas (KARSNITZ,
2013).
As elevadas taxas de cesarianas no Brasil contribuem com o aumento das infecções
puerperais, uma vez que as infecções de sitio cirúrgico são o tipo de complicações mais
frequente em cesariana, esse contexto decorre da pequena vigilância após a alta hospitalar,
alta precoces e retardo de assistência de contrarreferência em Unidades Básicas de Saúde
(UBS) (ARAUJO et al., 2019).
A sepse puerperal é uma grave causa de mortalidade materna mundial, dentro dos
micro-organismos mais frequentes, está o Streptococcus pyogenes, que pode levar ao
choque toxicológico, elevando em 30 a 50 % o risco de mortalidade (ANDERSON, 2014).
Diante disso, é primordial a atuação do enfermeiro durante o período puerperal, uma
vez que as mulheres se encontram fragilizadas, necessitam de maior atenção e a equipe de
enfermagem para adoção de medidas preventivas, diagnósticas e terapêuticas em tempo
hábil (COSTA et al., 2019).
A consulta puerperal pelo profissional enfermeiro é uma ferramenta indispensável
na detecção de infecções puerperais, através da anamnese do trabalho de parto e parto,
exame físico para detecção do sítio de infecção e tomada de decisão (CUNHA et al., 2018).
Portanto, objetivou-se analisar na literatura os cuidados de enfermagem na
prevenção de infecções pós-parto.
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METODOLOGIA
O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que é indispensável não
somente para definir bem o problema, mas também para obter uma ideia precisa sobre o
estado atual dos conhecimentos sobre um dado tema, as suas lacunas e a contribuição da
investigação para o desenvolvimento do conhecimento (BENTO, 2012).
O trabalho apresentado foi realizado em bases de dados como LILACS (Literatura
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde), MEDLINE (Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online) , BDENF (Base de Dados de
Enfermagem), IBECS (Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud) e CUMED
( Centro Nacional de Informação de Ciências Médicas de Cuba ), entre os meses de agosto
e setembro de 2018.
Foi utilizado uma questão norteadora para atender ao foco do trabalho que se
apresenta como “Quais os cuidados da enfermagem nas infecções pós parto?”. Foi
utilizando como descritores “Infecção pós-parto”, “Cuidados” e “Enfermagem”, sendo
encontrados 56 artigos, 2 deles repetidos.
Usou-se como critérios de inclusão: textos disponíveis gratuitos, no inglês, espanhol
ou português e publicados entre os anos de 2008 a 2018, que ao final resultaram em 19
artigos. Não foram excluídos estudos de revisão da literatura, teses e/ou dissertações. E
como critérios de exclusão: aqueles que não se adequavam a temática proposta, restando 5
artigos.
Os artigos assim apresentados para contribuição do trabalho apresentavam em
comum a proposta do cuidado da enfermagem nas infecções, apresentando estruturas que
contribuem para o maior entendimento e relevância da temática.

RESULTADOS/DISCUSSÃO
Dentre os 5 estudos selecionados observou-se que houve uma concentração de
estudos no período de 2015, com três publicações, e uma publicação nos anos de 2018 e
2014.
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Com relação ao tipo de pesquisa prevaleceu pesquisa de campo exploratória com
três estudos e um estudo de revisão de literatura e um estudo observacional. Sobre o tipo de
abordagem utilizada houve destaque para estudos quantitativos, com quatro estudos.
Todos os estudos utilizados foram pesquisas nacionais, com predomínio para o
estado de São Paulo com maior número de pesquisas desenvolvidas, três estudos, e um
estudo no estado do Maranhão e um no Rio de Janeiro.
Para melhor compreensão dos resultados os estudos foram divididos em categorias
temáticas duas categorias temáticas: Fatores de risco da infecção puerperal e Educação em
saúde.

FATORES DE RISCO DA INFECÇÃO PUERPERAL
Monteiro (2015) relata que a infecção é a principal causa de morbidade pós-parto,
sendo as infecções mais prevalentes: endometrite, infecção urinária e infecção de ferida
cirúrgica. Quanto aos sinais e sintomas, as principais queixas das mulheres começam em
até sete dias após o parto cesariano, e elas apresentaram, dentre os sintomas e sinais, dor em
baixo ventre, febre, alteração urinária, sangramento, secreção amarela e purulenta, dor no
sítio cirúrgico, deiscência e tiveram diagnóstico médico de infecção em 50% dos casos com
tratamento de escolha com antibioticoterapia (CUNHA, 2015).
As infecções variam de acordo com o tipo de parto, sendo ele normal ou parto
cesáreo. O índice de infecções no puerpério é maior comparado ao parto natural
(MONTEIRO, 2015). Visto que o parto cesariano tem 1,5 vezes mais chances de
desenvolvimento de infecções no pós-parto do que o parto vaginal (PETTER et al., 2013;
ROMANELLI et al., 2012). Na maioria dos casos devido aos vários procedimentos
invasivos realizados.
É possível observar que dentre os achados bibliográficos, o alto índice de infecção,
baixa escolaridade, faixa etária de idade entre 13 e 23 anos, falta de conhecimento são
fatores que contribuem para o desenvolvimento de um processo infeccioso, sendo que a
falta de conhecimentos dificulta a continuidade dos cuidados especiais que a puérpera deve
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ter, além de falhas no serviço especializado, que cuida de proporcionar educação em saúde
para as mães (MONTEIRO, 2015)
A maioria das mulheres que apresentaram sinais e sintomas sugestivos de infecção
era considerada, segundo seu índice de massa corporal (IMC), com sobrepeso ou obesas
(CUNHA, 2015).

EDUCAÇÃO EM SAÚDE
A educação em saúde conforme o Ministério da Saúde (2006) consiste em um
Processo educativo de onde conhecimentos em saúde são repassados objetivando uma
maior difusão de conhecimento para a população. Sendo, portanto, um conjunto de práticas
que contribuem para que a população tenha mais autonomia na realização do autocuidado
(BRASIL, 2006).
As realizações de educações em saúde em hospitais enfocam nas ações simples
realizadas pelos profissionais, como cuidados que se deve ter ao realizar a dispensação dos
materiais, no cuidado de limpeza à puérpera e ao ambiente que ela está no pós-parto com o
intuito de prevenir infecções. Além da higienização das mãos que mostra-se uma
importante medida preventiva (BERLET, 2015).
A consulta de puerpério realizada pelo profissional enfermeiro é entendida como um
acompanhamento pós-parto, levando em consideração a dimensão da vulnerabilidade
individual e do ambiente em que a puérpera se encontra e deve realizar durante o
atendimento à mulher a anamnese, exame físico geral e específico e identificar possíveis
eventos que propiciem o desenvolvimento da infecção ou até mesmo identificando a
infecção em curso. Portanto, é um momento em que o enfermeiro deve estar vigilante e
com conhecimento sobre os riscos, sinais e sintomas de uma possível infecção, sua
prevenção e a iminência de ocorrência e estímulo ao autocuidado (CUNHA, 2018).
Nesse sentido, pessoas com menor nível de escolaridade podem apresentar
dificuldades para entender as recomendações oferecidas pelos profissionais de saúde
(OLIVEIRA, 2018). Observando isso, a promoção em saúde deve ter uma linguagem
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simples e acessível para que a mulher possa compreender e colocar em prática
minimizando o risco de ocorrência de infecções.

CONCLUSÃO
Portanto observa-se que o enfermeiro por ser um profissional voltado a uma
assistência e o cuidado do paciente deve orientar e esclarecer sobre os cuidados pós-partos
que as mulheres devem ter, de modo a evitar infecções que se apresentam em grande
maioria depois da saída do hospital. Além disso, o enfermeiro deve checar de modo
integrativo ainda no leito, se a mulher apresenta alguma queixa sobre seu corpo após o
nascimento do bebê, evitando assim infecções que ocorrem e poderiam ser tratadas
imediatamente ainda nos hospitais diminuindo desse modo a morbimortalidade materna.
Além disso, são necessários mais estudos para se identificar possíveis erros dos de
saúde profissionais e também que retratem a importância da educação em saúde na
gestação e puerpério para as mulheres, afim de elas realizarem um autocuidado de forma
mais segura.
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CAPÍTULO XI
DEPRESSÃO INFANTO-JUVENIL: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR
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RESUMO:
Este artigo é um estudo acerca da depressão infanto-juvenil, cujo objetivo é identificar as
principais formas de diagnóstico desse distúrbio, os sinais e sintomas prevalentes nessa
faixa etária e as diversas formas de tratamento adotadas por psiquiatras e psicólogos, para
levar essa discussão ao meio educacional de forma a capacitar os profissionais da educação
a identificar os primeiros sintomas da depressão, possibilitando o diagnóstico precoce. Foi
possível verificar que a depressão em crianças e adolescentes é um problema de saúde
pública com incidência cada vez mais precoce, e, apesar das divergências envolvidas na sua
classificação como uma síndrome independente, a maioria dos autores da área acredita se
tratar de um distúrbio com identidade própria, cujos sintomas variam com a idade. O
diagnóstico é feito através de instrumentos que se baseiam na presença de alguns sintomas
como alterações psíquicas, fisiológicas ou comportamentais. O tratamento, essencialmente
multidisciplinar e multimodal, tem como enfoque a remissão dos sintomas, o
reestabelecimento do pleno funcionamento e a prevenção do reaparecimento do quadro
clínico.
PALAVRAS-CHAVE: Transtornos Psíquicos. Saúde Mental. Depressão. Infância e
Adolescência. Métodos Diagnósticos e Tratamento.

INTRODUÇÃO
A depressão é uma psicopatologia que tem adquirido crescente visibilidade devido
ao seu grande impacto social (BAHLS, 2002).
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É caracterizada como um transtorno de humor que leva o indivíduo a alterar a
percepção que tem de si mesmo e de seus problemas, enxergando-os como grandes
catástrofes. A população infanto-juvenil, por se encontrar em processo de desenvolvimento
físico e mental, se torna mais vulnerável e sofre inúmeras consequências devido às novas
relações sociais e familiares advindas do mundo contemporâneo. Assim, os ambientes
familiar e escolar são as maiores influências na construção da personalidade de cada
indivíduo e os que mais afetam a saúde mental (ESTEVES; GALVAN, 2006).
Inicialmente, acreditava-se que esse transtorno só acometia adultos, mas a partir da
década de 70, despertou interesse científico para a manifestação em crianças e adolescentes,
sendo reconhecido oficialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados
Unidos em 1975 (BAHLS, 2002).
Embora os estudos nessa área sejam recentes, os níveis epidemiológicos da
depressão infanto-juvenil são alarmantes, com prevalência de 3,55% a 45,7% no Brasil,
com casos cada vez mais precoces (CRUVINEL; BORUCHOVITCH, 2008 apud
COUTINHO; OLIVEIRA; PEREIRA; SANTANA, 2014; BAHLS, 2002). Esses números
são subestimados, uma vez que o diagnóstico nessa faixa etária ainda é difícil devido aos
sinais e sintomas serem distintos dos mais frequentes em adultos (BARBOSA; GAIÃO,
1999).
Assim o objetivo do presente trabalho foi identificar as principais formas de
diagnóstico da depressão infanto-juvenil, para levar essa discussão ao meio educacional de
forma a capacitar os profissionais da educação a identificar os primeiros sintomas da
depressão, possibilitando o diagnóstico precoce.

METODOLOGIA
O presente estudo tem cunho qualitativo, descritivo, de caráter transversal e
retrospectivo. As informações utilizadas para a pesquisa estão nas bases de dados Scielo e
BVMS.
Foram realizados levantamentos de dados no período de fevereiro a abril de 2016.
Com uma seleção de 36 artigos foram coletadas informações a partir de: depressão, infância
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e adolescência, transtornos psíquicos, saúde mental, métodos diagnósticos e tratamento,
como descritores. Além disso, houve um levantamento manual da literatura.
Tendo sido feita leitura crítica e sistemática dos artigos e uma discussão acerca do
tema foi observada a necessidade de levar a temática da depressão infanto-juvenil para as
escolas da cidade de Montes Claros.
Foi definido como produto final uma mesa-redonda multidisciplinar, com a
presença de psiquiatras, psicólogos e professores, com o objetivo de discutir papel destes
últimos no diagnóstico da depressão infanto-juvenil.

DISCUSSÃO
DEPRESSÃO
A depressão vem sendo caracterizada como síndrome psiquiátrica altamente
prevalente na população em geral (TENG; HUMES; DEMETRIO, 2005), ou ainda
transtorno de humor, que abrange fatores comportamentais, cognitivos, fisiológicos, sociais
e econômicos. (RIBEIRO; OLIVEIRA; COUTINHO; ARAUJO, 2007 apud SCHWAN;
RAMIRES, 2011). Sendo comumente caracterizada pela presença de humor triste, vazio ou
irritável, bem como alterações somáticas e cognitivas que afetam diretamente as vivencias
do indivíduo (APA, 2013).
O quadro depressivo tem sido associado a uma superposição de sintomas, sendo os
mais comuns a fadiga, a inapetência, dor, insônia, lentificação, desalento e baixa autoestima
(TENG; HUMES; DEMETRIO, 2005).
No Brasil, a prevalência da depressão fica em torno de 8 a 12%, tendo maior
incidência em mulheres e solteiras, com pico no final da meia-idade, entre 25 e 45 anos
(VILLANO; NANHAY; 2011). Tem ainda maior incidência na população ambulatorial e
números superiores entre pacientes internados. (KATON, 2003 apud TENG; HUMES;
DEMETRIO, 2005).
Segundo a OMS (1993 apud SCHWAN; RAMIRES, 2011), no ano de 2020, a
depressão se tornará uma das principais causa de incapacidade, sendo superada apenas por
problemas cardiovasculares.
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES
A maioria dos autores na área dos transtornos depressivos na infância e
adolescência cita que os sintomas variam com a idade, existindo uma sintomatologia
predominante por faixa etária (BAHLS, 2002). Na infância há uma classificação em
crianças pré-escolares e crianças escolares. As crianças pré-escolares definem-se pela
idade inferior a seis ou a sete anos, em quadros depressivos, apresentam manifestações
clínicas mais comuns representadas pelos sintomas físicos, tais como dores, fadiga e
tontura. As crianças escolares, entre seis a sete anos até os doze anos de idade, o humor
depressivo já pode ser exteriorizado e é possível notar, assim, frequentes relatos de tristeza,
irritabilidade ou tédio. Nessa etapa, para o Ministério da Saúde, as ações de promoção à
saúde, prevenção de agravos e de assistência à criança pressupõem o compromisso de
prover qualidade de vida para que a criança possa crescer e desenvolver todo o seu
potencial (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).
Já a adolescência, faixa etária entre 10 e 19 anos, é o período da vida caracterizado
por intenso crescimento e desenvolvimento, que se manifesta por transformações
anatômicas, fisiológicas, psicológicas e sociais. A importância demográfica desse grupo, e
sua vulnerabilidade aos agravos de saúde, bem como as questões econômicas e sociais, nas
suas vertentes de educação cultura, trabalho, justiça, esporte e lazer, determinam a
necessidade de atenção mais específica e abrangente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).
Desse modo, a infância e a adolescência, devido ao processo de maturação das diferentes
fases do desenvolvimento, são épocas de intenso conflito interno o que, muitas vezes, acaba
por exteriorizar-se, podendo desencadear quadros depressivos (BAHLS, 2002).

DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
FATORES DE RISCO
Segundo Bahls (2002), o principal fator de risco da Depressão Infantil é a presença
de depressão nos pais. As chances triplicam se houver algum tipo de estressor. Barbosa e
Gaião (1999) exemplificam os fatores que podem desencadear ao quadro de DI: abandono
pelos pais, morte de uma pessoa ou animal querido, fatores estressantes na escola,
hospitalização ou situações amedrontadoras.
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CLASSIFICAÇÕES
A Depressão infanto-juvenil é uma área ainda pouco explorada e cercada de
controvérsias. Alguns autores acreditam que a DI se apresenta de forma mascarada, com
quadros clínicos que divergem dos habituais da depressão em adultos, ou seja, uma
síndrome independente da do adulto. Outros autores, além do Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), alegam que a depressão em crianças e
adolescentes tem sintomas semelhantes à dos adultos, com apenas poucas ressalvas que as
diferenciam de acordo com a faixa etária (DIAS et al., 1997).
Os sintomas do Transtorno Diruptivo da Desregulação do Humor, de acordo com o
DSM-V, têm início antes dos 10 anos e tendem a variar com o envelhecimento da criança.
Essa classificação surgiu para abordar crianças que sofrem de irritabilidade crônica
persistente e diferenciá-las de crianças que apresentam transtorno bipolar clássico. O
transtorno é frequente em crianças em clínicas pediátricas de saúde mental e entre os
acometidos predomina o sexo masculino. Jovens diagnosticados com essa enfermidade tem
risco de desenvolver ansiedade e /ou transtornos depressivos unipolares quando adultos
(APA, 2013).
Ainda segundo o DSM-V, no Transtorno Depressivo Maior, crianças e adolescentes
podem apresentar irritação ao invés da habitual tristeza que caracteriza o mesmo transtorno
em adultos. Os sintomas devem durar, no mínimo, um ano para que seja dado o diagnóstico
de Depressão Maior (APA, 2013). Entretanto, há evidências que adolescentes podem
apresentar também nervosismo, isolamento, promiscuidade sexual, fobias, obsessões,
condutas delinquentes ou antissociais (CRUVINEL; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2008).
A maioria dos autores da área, entretanto, considera a Depressão Infanto-juvenil
uma síndrome com identidade própria, cujos sintomas variam com a idade. Em crianças
pré-escolares, predominam sintomas físicos (dores, fadiga, tontura) seguidos de fobias,
hiperatividade, irritabilidade, alterações no sono e apetite. Pode estar presente, ainda que
em menor frequência, enurese, fisionomia triste, encoprese, choro frequente, comunicação
deficiente, comportamento autodestrutivo (BAHLS, 2002).
Em crianças escolares, a verbalização dos sentimentos de tristeza, tédio e irritação
se torna mais comum, e além dos sintomas já citados, podem apresentar baixo desempenho
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escolar, recusa escolar, alucinações, anedonia, falta de amigos, apego intenso a animais
(BAHLS, 2002).
As manifestações próprias de adolescentes depressivos seriam grande irritabilidade
e instabilidade, hipersonia, apatia, desinteresse, baixa autoestima, retardo psicomotor, fugas
de casa, uso de álcool e substância ilícitas. É mais comum nessa faixa etária pensamentos e
tentativas de suicídio (BRENT, D.A.; BIRMAHER, B., 2002).

PREVALÊNCIA
Devido às discordâncias quanto ao melhor método de se avaliar a depressão em
crianças e adolescentes, existem poucos dados sobre a prevalência da doença
(COUTINHO; CAROLINO; MEDEIROS, 2008). Estudos revelam que a prevalência da DI
no Brasil seria de 3,55% a 45,7%. Entretanto, esse número é subestimado uma vez que o
diagnóstico da doença é complexo e difícil (COUTINHO; OLIVEIRA; PEREIRA;
SANTANA, 2014).

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
Atualmente, transtornos depressivos em crianças, adolescentes e adultos são
compreendidos como fenômenos iguais, fato advindo de pesquisas que definiram que os
mesmos critérios diagnósticos têm aplicabilidade confiável nas três faixas etárias. Desse
modo, os critérios diagnósticos utilizados pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtorno Mentais (DSM-V) (APA, 2013) e pela Classificação Internacional das Doenças
(CID-10) são os mesmo para crianças, adolescentes e adultos, embora ocorram alguns
sintomas mais característicos de cada idade (BAHLS, 2002).
De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais (APA,
2013), o diagnóstico de um episódio depressivo maior se baseia na observação e presença
de cinco ou mais dos seguintes sintomas, que podem ser psíquicos, fisiológicos ou
alterações comportamentais: humor deprimido; acentuada diminuição do interesse ou
prazer; perda ou ganho significativo de peso; diminuição ou aumento do apetite; insônia ou
hipersonia; agitação ou retardo psicomotor; fadiga ou perda de energia; sentimentos de
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inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada; diminuição da capacidade de pensar, de se
concentrar ou de tomar decisões; pensamentos frequentes de morte, ideias suicidas e
tentativas ou planos suicidas.
Uma vez que a detecção precoce de sintomas depressivos na população infantojuvenil pode ajudar a prevenir quadros graves de prejuízos no convívio social, familiar e
escolar, foram desenvolvidos diferentes métodos diagnósticos (WATHIER; DELL’AGLIO;
BANDEIRA, 2008). Segundo Gouveia; Coutinho; Fonseca; Gouveia (2011), Schwan;
Ramires (2011) e Wathier; Dell'aglio; Bandeira (2008) os principais instrumentos
encontrados na literatura para mensurar os sintomas depressivos em crianças e adolescentes
são o Children's Depression Inventory (CDI), o Conner's Rating Scale-Revised (CRS-R), a
Escala de Avaliação do Grau de Severidade da Depressão Infantil e o Trauma Symptom
Checklist for Children (TSC-C).
O Inventário de Depressão Infantil (CDI) vem sendo o instrumento mais utilizado,
em nível nacional e internacional, para avaliar os sintomas depressivos em crianças e
adolescentes, nos contextos clínicos e de pesquisa. Ele surgiu nos Estados Unidos como
uma adaptação do Inventário Depressão de Beck – BDI e foi elaborado por Kovacs (1983).
Esse instrumento mensura sintomas depressivos na população infanto-juvenil de 7 a 17
anos de idade por meio de uma escala de autoavaliação que varia de 0 a 2 para a alternativa
que descreve seus sentimentos em relação às duas últimas semanas (WATHIER;
DELL’AGLIO; BANDEIRA, 2008). Contém 27 itens distribuídos entre os sintomas
afetivos, cognitivos, somáticos e de conduta (COUTINHO; CAROLINO; MEDEIROS,
2008).
Kovacs (2003) descreve cinco fatores que compõem o CDI. O primeiro é
denominado Humor Negativo (Negative Mood) e contém seis itens sobre sentimento de
tristeza. O segundo fator é chamado de Problemas Interpessoais (Interpersonal Problems) e
contém quatro itens que envolvem relações sociais. O terceiro é Inefetividade
(Ineffectiveness) e contém quatro itens que dizem respeito à avaliação negativa das próprias
habilidades e desempenho escolar. O quarto, contendo oito itens, é Anedonia (Anhedonia) e
caracteriza a perda da vontade de comer, de dormir e da capacidade de sentir prazer. O
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último e quinto fator é chamado Autoestima Negativa (Negative Self-Esteem) e engloba
cinco itens sobre baixa autoestima.
No Brasil, o CDI foi adaptado por Gouveia, Barbosa, Almeida e Gaião (1995) num
estudo com 305 escolares paraibanos de ambos os sexos, da cidade de João Pessoa – PB, de
8 a 15 anos, advindos de escolas públicas e privadas. De acordo com os resultados desse
estudo, o CDI tem parâmetros psicométricos aceitáveis, sendo útil para o diagnóstico de
depressão infanto-juvenil (COUTINHO; OLIVEIRA; PEREIRA; SANTANA, 2014).
O CDI se torna o instrumento mais prático pois sua aplicação é rápida; requer pouco
treinamento por parte dos aplicadores; apresenta facilidade na coleta dos dados; é uma
técnica de baixo custo, já que utiliza apenas lápis e papel. Suas desvantagens são a
dificuldade em se avaliar sua fidedignidade e só poder ser utilizado com indivíduos que
apresentem certo nível de educação, que sejam cooperantes e que não apresentem nenhuma
psicopatologia grave (COUTINHO; CAROLINO; MEDEIROS, 2008).

TRATAMENTOS DA DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
No tratamento da depressão em crianças e adolescentes a família e o ambiente,
especialmente o escolar, devem fazer parte do plano de tratamento; incluindo aspectos
multidisciplinares e multimodais de abordagem, apresentando três objetivos principais:
remissão dos sintomas, restabelecer o pleno funcionamento e prevenir o reaparecimento do
quadro clínico (EMSILE; MAYES, 1999; SON; KIRCHNER, 2000; BAHLS, 2003).
As psicoterapias são amplamente indicadas na depressão infanto-juvenil, tanto nos
casos

de

intensidade

sintomatológica

leve

a

moderada,

quanto

associada

à

psicofarmacologia nos casos mais graves (SON; KIRCHNER, 2000; BIRMAHER;
BRENT; BENSON, 1998). As mais utilizadas são a cognitivo-comportamental, a
interpessoal e a de orientação psicodinâmica (BAHLS, 2003).
A terapia cognitivo-comportamental é resultante da associação das duas estratégias
em seu emprego clínico, com base na compreensão de que cognições mais saudáveis
conduzem a padrões de comportamento mais adaptados e vice-versa (KAZDIN;
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MARCIANO, 1998; SCHESTATSKY; FLECK, 1999; BAHLS, 2003). É a forma
terapêutica mais testada no tratamento a depressão infanto-juvenil (BAHLS, 2003).
A terapia interpessoal apoia-se nas observações de que relacionamentos
interpessoais saudáveis participam na prevenção da depressão e diversas vezes a ruptura
dos mesmos representa importante função no desenvolvimento da depressão (WEISSMAN,
1997; ITO; NETO, 2000; CURRY, 2001). É uma forma de terapia que foca sua intervenção
em situações de conflitos e problemas atuais do paciente. Procura ajudar os pacientes a
entender seus problemas presentes dentro do contexto de suas relações interpessoais,
ensinando o monitoramento dos sintomas depressivos, questionamento exploratório,
esclarecimento de problemas, habilidades de comunicação e identificação da relação entre
afetos e acontecimentos (WEISSMAN, 1997; KAZDIN; MARCIANO, 1998; BRENT;
BIRMAHER, 2002).
A terapia de orientação psicodinâmica abrange todas as formas de terapias baseadas
nos princípios psicanalíticos. Investiga as fantasias e desejos reprimidos, estabelecidos no
inconsciente, como determinantes dos conflitos intrapsíquicos. E o ego lida com estes
conflitos (a disputa entre impulsos sexuais e agressivos com o superego e a realidade)
utilizando os chamados mecanismos de defesa (FREUD, 1936). No processo terapêutico, o
paciente é orientado a expressar seus pensamentos e sentimentos abertamente e de maneira
não dirigida, com a finalidade de reexperimentar traumas precoces na relação analítica.
Tem o terapeuta a função de esclarecer, trazendo compreensão consciente aos conflitos, por
meio do manejo transferencial (BAHLS, 2003).
As terapias podem ter focos individuais, familiar ou em grupo. Na terapia familiar,
o objetivo é atender situações clínicas em que ocorrem interações inadequadas entre pais e
filhos como questões centrais no desenvolvimento e/ou manutenção da sintomatologia
depressiva (KAZDIN; MARCIANO, 1998). Na terapia de grupo cria-se uma oportunidade
de explorar a dimensão social da doença e desenvolver atitudes, modos de interação e
habilidades mais funcionais e gratificantes, sendo particularmente útil em promover
habilidades sociais e fortalecer a autoimagem, uma vez que as crianças e adolescentes
deprimidos tendem a ter interações prejudicadas. Crianças e adolescentes que são
frequentemente denominadas de choronas e problemáticos, respetivamente, têm a
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autoestima diminuída, aumentando a sensação de inadequação e piorando o quadro clínico.
(BAXTER; KENNEDY, 1992; BEEFERMAN; ORVASCHEL, 1994).
A farmacoterapia é uma parte importante do tratamento da depressão na criança e
no adolescente. Ela deve fazer parte de uma estratégia terapêutica mais ampla pautada em
uma exaustiva avaliação psiquiátrica da criança. É questionável iniciar um tratamento sem
antes formular uma compreensão o mais clara possível do quadro clínico. É importante
obter dados sobre o comportamento da criança em casa e na escola. Isso auxiliará o clínico
a instituir o tratamento mais apropriado (GREEN, 2001).
A escolha da medicação deve ser individualizada (LEE et al, 2000). A opção por um
agente terapêutico deve estar baseada no perfil dos sintomas, no diagnóstico, e nas
comorbidades associadas. Outros fatores que também podem influenciar são a idade, as
condições de saúde geral da criança e o uso concomitante de outros medicamentos
(CURATOLO; BRASIL, 2005).
No tratamento farmacológico deve-se privilegiar a monoterapia. Na escolha do
antidepressivo é necessário considerar seus efeitos colaterais, perfil de segurança e baixa
toxicidade. A primeira escolha no tratamento de crianças e adolescentes são os
antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS): fluoxetina,
sertralina e paroxetina. Nos casos refratários ao uso de pelo menos dois ISRS, o uso de
tricíclicos (imipramina, nortriptilina, amitriptilina) pode ser considerado, visto que, apesar
dos estudos demonstrarem sua baixa eficácia nesta faixa etária, há indivíduos que se
beneficiam com seu uso (TARELHO; SCIVOLETTO, 2002).
A compreensão dos recursos psicoterapêuticos destinados às crianças e adolescentes
ainda se encontra em fase incipiente, oferecendo mais indagações do que respostas. Em
suma, as evidências atuais suportam o emprego da terapia cognitivo-comportamental (com
suas várias modalidades) e da terapia interpessoal na fase aguda da depressão infantojuvenil. A melhora clínica na população adolescente com estas intervenções apresentou
resultados entre 50% a 65% (BAHLS, 2003; MICHAEL; CROWLEY, 2001). Todo o
restante são somente indagações, portanto, são necessárias muito mais pesquisas relativas
ao tratamento de crianças e adolescentes deprimidos (BAHLS, 2003).
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CONCLUSÃO
A depressão infanto-juvenil tem adquirido destaque cada vez maior no meio
científico, devido ao seu grande impacto social e níveis epidemiológicos preocupantes,
além de acometer um grupo com maior vulnerabilidade a alterações físicas e mentais
relacionadas ao desenvolvimento.
Embora seja reconhecida como uma entidade sindrômica desvinculada a depressão
em adultos ainda é diagnosticada e tratada utilizando-se das mesmas bases dessa. Por essas
questões os estudos relacionados a prevalência desse transtorno são escassos e imprecisos.
Atualmente os métodos diagnósticos mais utilizados são o manual MSV-5 e o CID
10, que definem critérios comuns a crianças, adolescentes e adultos. Tratando-se
exclusivamente de crianças e adolescentes os principais instrumentos referidos por estudos
são o Children's Depression Inventory (CDI), o Conner's Rating Scale-Revised (CRS-R), a
Escala de Avaliação do Grau de Severidade da Depressão Infantil e o Trauma Symptom
Checklist for Children (TSC-C).
O tratamento da DI deve ser analisado de acordo com as necessidades especificas da
criança ou adolescente, utilizando-se de psicoterapias, dentre elas: a cognitivocomportamental, a interpessoal e a de orientação psicodinâmica, além da farmacoterapia
como constituinte complementar.
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CAPÍTULO XII
DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE GUIADO PELO PROCESSO DE
ENFERMAGEM PARA AUXILIAR O ENFERMEIRO NA AVALIAÇÃO E
TRATAMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO
Júlio Cesar Oliveira de Souza55; Leonam Bernardo Soares Matos56;
Nariani Souza Galvão57; Sáskia Sampaio Cipriano de Menezes58.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-12

RESUMO:
A prevalência de LP tem aumentado nos últimos anos devido à maior expectativa de vida
da população, o uso da tecnologia na prática dos profissionais de saúde vem sendo
empregado como uma ferramenta auxiliadora no processo de cuidar, visto que dinamiza a
assistência, tornando, por vezes, o cuidar mais eficaz. Desenvolver um software guiado
pelo processo de enfermagem para auxiliar o enfermeiro na avaliação e tratamento de
Lesão por Pressão. Trata-se de um aplicativo com pesquisa metodológica descritiva e
exploratória, cujo método de coleta de dados ocorrerá através de abordagens quantitativas.
O uso de um software trará novas ferramentas no cuidado.
PALAVRAS-CHAVE: Lesão por pressão. Segurança do paciente. Software.

INTRODUÇÃO
A prevalência de LP tem aumentado nos últimos anos devido à maior expectativa de
vida da população, decorrente de avanços na assistência à saúde (1). No Brasil, a LP, atinge
aproximadamente 9% de todos os pacientes hospitalizados (2). Essas lesões são
consideradas eventos adversos ocorridos durante a hospitalização e refletem de forma
indireta a qualidade do cuidado prestado. Além disso, são uma complicação frequente em
pacientes graves e têm grande impacto sobre sua recuperação e qualidade de vida (3). O uso
da tecnologia na prática dos profissionais de saúde vem sendo empregado como uma
ferramenta auxiliadora no processo de cuidar, visto que dinamiza a assistência, tornando,
por vezes, o cuidar mais eficaz (4).
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OBJETIVOS
Desenvolver um software guiado pelo processo de enfermagem para auxiliar o
enfermeiro na avaliação e tratamento de Lesão por Pressão, a partir do processo de
enfermagem.

METODOLOGIA
Trata-se de um aplicativo com pesquisa metodológica descritiva e exploratória, cujo
método de coleta de dados ocorrerá através de abordagens quantitativas, o mesmo foi
dividido em seis etapas: levantamento do estado da arte atual, definição das funcionalidades
principais do software e como os processos atuais podem ser melhorados com a utilização
do aplicativo; Projeto da Arquitetura e Setup dos ambientes de desenvolvimento;
implementação do Algoritmo principal de coleta; desenvolvimento das Telas/Cenários,
definição e criação da interface gráfica; tratamento dos dados adquiridos, nessa etapa será
desenvolvido a parte de integração com as IDE’S para Mobile/PC; depuração e testes no
aplicativo. O sistema a ser desenvolvido contará com a orientação e ajuda de profissionais
da área de computação. O software é destinado a plataformas tecnológicas portáteis e
móveis.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Até o mês de setembro já foi iniciada a construção da revisão de literatura, e
desenvolvidas as telas de início, login, consulta de melhores evidências (WebView), análise
de requisitos do banco de dados, criação e instalação do mesmo e tela do componente
destinado a anamnese e avaliação específica da lesão, seguimos trabalhando no
desenvolvimento de cada ferramenta do aplicativo.

CONCLUSÕES

E

CONTRIBUIÇÕES

ENFERMAGEM
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OU

IMPLICAÇÕES

PARA

A

O uso de um software que auxilie o enfermeiro através do processo de enfermagem
na avaliação e tratamento de pacientes com LP, trará novas ferramentas no cuidado, além
de contribuir cientificamente para o enriquecimento da literatura nacional e crescimento do
profissional enfermeiro da região amazônica, uma vez que esse tipo de estudo é inédito na
região norte.
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CAPÍTULO XIII
EDUCAÇÃO EM SAÚDE SEXUAL PARA ALUNOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA
DE PINHEIRO, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Amanda Lopes de Freitas59; Lara Thais Pinto Holanda60;
Cristiene Neta de Sá Araújo61; Karlla Karinne Martins Coelho Bringel62;
Willyanna Ravanielly Oliveira de Carvalho63; Sueli de Souza Costa64.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-13

RESUMO:
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), sobretudo HIV/AIDS e Sífilis, são um
importante tema para a sociedade brasileira, devido à alta incidência dessas doenças no
Brasil. Este trabalho tem como objetivo relatar uma experiência da realização de uma ação
de intervenção educativa sobre métodos contraceptivos e doenças sexualmente
transmissíveis, principalmente HIV/AIDS e Sífilis. A atividade realizada cumpriu seu
objetivo de esclarecimento educativo, atendendo as expectativas de todos. Nesse sentido, o
retorno mostrado pelo público-alvo na ação evidencia a necessidade de haver uma
intervenção continuada nesse meio para que mais dúvidas sejam sanadas, sendo imperioso
ressaltar a importância da educação na saúde tanto para os ouvintes como para os
palestrantes.
PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde. Infecções sexualmente transmissíveis. Saúde
coletiva.

INTRODUÇÃO
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), sobretudo HIV/AIDS e Sífilis, são
um importante tema para a sociedade brasileira, devido à alta incidência dessas doenças no
Brasil. De 1980 até 2018, foram registrados 926.742 casos de AIDS, sendo destes 19 mil no
estado do Maranhão, ocupando o primeiro lugar no ranking da taxa de mortalidade por
AIDS, com 5,5% mortes por 100 mil habitantes. Ademais, no ano de 2016 foram
notificados 87.593 casos de sífilis adquirida no Brasil. Assim, torna-se necessária a
discussão dessa problemática, principalmente entre os jovens, com o intuito de desfazer
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mitos e informar acerca dos riscos e formas de transmissão dessas IST, uma medida
preventiva decisiva na diminuição da incidência dessas doenças no país.

OBJETIVOS
Relatar uma experiência da realização de uma ação de intervenção educativa sobre
métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis, principalmente HIV/AIDS e
Sífilis.

RELATO DE EXPERIÊNCIA
Primeiramente, os estudantes efetuaram pesquisas bibliográficas abrangendo o eixo
temático das IST, em especial HIV/AIDS e sífilis, seguidos de capacitação com a
professora orientadora doutora Sueli Souza Costa da Universidade Federal do Maranhão
para elaboração do material e metodologia de comunicação apresentados durante a
atividade. Em seguida, a atividade foi executada na escola alvo, José de Anchieta em
Pinheiro – MA, com a apresentação de slides educativos e lúdicos, folders ilustrativos e a
preparação de um vídeo contendo mitos e verdades sobre HIV/AIDS e sífilis. Inicialmente,
os alunos se apresentaram tímidos; porém, ao longo da atividade, umas séries de
questionamentos surgiram, demonstrando o grande número de dúvidas que ainda permeia
entre os jovens diante do tema.

RESULTADOS
Durante a execução da atividade, os organizadores tiveram a oportunidade de
aprofundar os conhecimentos, servindo para suporte durante a elaboração de materiais de
apoio e da palestra na escola. Ademais, os estudantes tiveram a oportunidade de sanar suas
dúvidas, uma vez que o conteúdo faz parte da curiosidade e da descoberta da vida sexual
dos jovens. Além disso, sentiram nos palestrantes confiança para obterem informações que
são fundamentais para a manutenção da saúde sexual, levando a uma discussão
esclarecedora.
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CONCLUSÃO
A atividade realizada cumpriu seu objetivo de esclarecimento educativo, atendendo
as expectativas de todos. Nesse sentido, o retorno mostrado pelo público-alvo na ação
evidencia a necessidade de haver uma intervenção continuada nesse meio para que mais
dúvidas sejam sanadas, sendo imperioso ressaltar a importância da educação na saúde tanto
para os ouvintes como para os palestrantes.
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CAPÍTULO XIV
ESTUDO SOBRE OS DESAFIOS DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NO
TRATAMENTO DA ONCOLOGIA E SUA IMPORTÂNCIA COMO
PROFISSIONAL DA SAÚDE
Marcos Vinicius Siqueira Silva65
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-14

RESUMO:
Farmacêuticos oncológicos podem desempenhar um grande papel no desenvolvimento de
diretrizes de cuidados de suporte para o tratamento de náuseas e vômitos induzidos por
quimioterapia, reações de mielossupressão, infusão e hipersensibilidade, toxicidade cutânea
do inibidor do receptor do fator de crescimento epidérmico e toxicidade cutânea do inibidor
do fator de crescimento endotelial vascular. Eles também podem participar como
investigadores em vários ensaios clínicos envolvendo uso de medicamentos no atendimento
de pacientes com câncer. Esse artigo mostra que o farmacêutico clínico oncológico foi
muito eficaz na otimização do uso de medicamentos e tem um papel promissor ao fornecer
intervenções clinicamente importantes em relação ao uso de medicamentos. A farmácia de
oncologia deve ser desenvolvida dentro de projetos de pesquisa e integrada aos programas
de gerenciamento de doenças, a fim de garantir uma implementação eficaz.
PALAVRAS-CHAVE: Oncologia. Tratamento Oncológico. Farmacêutico Oncológico.
Paciente Oncológico. Assistência Farmacêutica.

INTRODUÇÃO
Com o crescimento da farmácia clínica não só no Brasil como no mundo, cresce
cada dia mais o interesse por se aprofundar nesse assunto, mostrando assim os benefícios
de ter uma atenção farmacêutica completa e de qualidade. Visando o paciente como o
principal beneficiário das ações da atenção farmacêutica, com ações que visam assegurar a
assistência integral, a promoção, proteção e a recuperação da saúde.
Criando assim a possibilidade que o paciente faça uso racional evitando
complicações e tendo a farmacoterapia com o propósito de alcançar resultados concretos
em resposta à terapêutica prescrita. Uma forma de conseguir bons resultados é por exemplo
com a avaliação de prescrição médica onde pode resolver os problemas relacionados a
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medicamento (PRM).
O farmacêutico clínico oncológico tem um papel crucial no atendimento ao paciente
com câncer, melhorando o uso de medicamentos, incluindo quimioterapia e outros
medicamentos de alerta máximo. Como parte da equipe multidisciplinar, o farmacêutico
clínico tem papel importante na garantia de terapia medicamentosa segura eficaz e
econômica. Avaliando os dados do paciente como idade, peso, altura, sexo, histórico
clínico. Também realizando a indicação terapêutica dos medicamentos prescritos, para
garantir uso correto evitando duplicidade de prescrições, incompatibilidade química,
reações adversas e tornando melhor a adesão do paciente a terapia. Buscando uma
concepção clínica o farmacêutico busca interação com a equipe de saúde envolvida com o
paciente. Essa colaboração com a equipe multiprofissional promove relações e interações
nas quais os profissionais poderão partilhar conhecimentos sobre a oncologia. Nesse caso,
quais são os desafios do farmacêutico no tratamento da oncologia?
A Sociedade Internacional para Profissionais de Farmácia de Oncologia (ISOPP) foi
fundada em 1995. As hipóteses deste artigo é que os farmacêuticos de oncologia estão
ativamente envolvidos em todos os aspectos do tratamento do câncer; da preparação da
quimioterapia à educação e aconselhamento do paciente, pesquisa de desenvolvimento de
drogas. Educação, treinamento e certificação são fatores importantes para preparar o
farmacêutico para assumir a responsabilidade como prestador de cuidados contra o câncer.
Atualmente, existem mais de 1600 farmacêuticos oncológicos certificados em todo o
mundo trabalhando em diferentes níveis de atendimento ao paciente. Os programas
especializados de residência em farmácia oncológica credenciados pelo Conselho Federal
de Farmácias (CFF) podem melhorar muito o conhecimento, as habilidades e a prática do
farmacêutico oncológico.
O objetivo geral deste estudo é demonstrar a atuação e a importância do
farmacêutico clínico na assistência farmacêutica dos pacientes oncológicos. Portanto,
fazendo-se necessário os seguintes objetivos específicos: Compreender a configuração de
treinamento e prática, funções e responsabilidade clínicas; analisar a importância do
farmacêutico na qualidade de vida do paciente; estudar a evolução da profissão ao longo do
tempo e seus desafios.
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Como justificativa deste artigo, embora precise de um número muito maior

de

farmacêutico especializado para prática clínica essa é uma atividade que ganha destaque. A
intervenção do farmacêutico clínico reduz gasto, aumenta a qualidade do cuidado com o
paciente e a segurança em relação a terapia medicamentosa. Estudo demonstra que a
intervenção farmacêutica pode contribuir positivamente para redução dos problemas
relacionados a medicamentos, os PRMs para pacientes com câncer. A organização mundial
da saúde cita o acesso aos medicamentos como um dos fatores necessários para prestação
da assistência à saúde. Assim, o acesso aos medicamentos essenciais à saúde da população
é o primeiro passo para o estabelecimento de uma política de medicamentos. Então não
basta o paciente ir ao médico e receber uma prescrição de qualidade ele também precisa de
uma dispensação responsável e de qualidade. Isso só acontece com a interação médico,
farmacêutico e paciente, para esclarecer a importância que tem a profissional de farmácia,
os desafios e a evolução da profissão que cada dia se faz mais necessária.
Esse estudo exploratório qualitativo tem como base uma pesquisa bibliográfica,
dispondo de autores conceituados na área. Essa apresentação de dados é de suma
importância para a compreensão da importância sobre a atenção farmacêutica no tratamento
de pacientes oncológicos, trazendo mais conhecimento para o meio acadêmico. As
seguintes bases de dados que foram acessadas; SCIELO, LILACS, CIDSAUDE, PAHO,
REPIDISCA, disponíveis online. Na pesquisa também foram acessadas as publicações de
monografias sobre a temática, publicadas nas seguintes bases de dados; UNESP, FAIT,
UFFRJ, UNOESC, UFRJ, E-TECH, FITEC e UFPR. Na pesquisa das fontes, foram
considerados os seguintes critérios de inclusão bibliográficas que abordam a temática e
foram excluídas aquelas informações que não atendem o tema.

DESENVOLVIMENTO
A

IMPORTÂNCIA

DO

FARMACÊUTICO

NA

ADMINISTRAÇÃO

DE

DOSAGENS E MEDICAMENTOS AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS
Farmacêuticos oncológicos desempenham um papel importante na prestação de
cuidados aos pacientes que vivem com câncer. Historicamente, os farmacêuticos
concentram-se em funções operacionais na farmácia, com ênfase na administração de
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medicamentos precisos e seguros. No entanto, à medida que os tratamentos contra o câncer
se tornam mais complexos, à medida que a população envelhece e à medida que o mercado
de medicamentos oncológicos aumenta, a necessidade de profissionais de saúde
especializados cresce e o papel de um farmacêutico clínico se expande para abranger todas
as fases do atendimento ao paciente como parte da equipe de atendimento ao câncer
(AGÊNCIA BRASIL, 2016; ESCOBAR, 2010).
A Atenção Farmacêutica é um modelo de prática profissional que consiste

em

assegurar o uso racional de medicamentos, com isso promovendo a promoção, prevenção e
recuperação da saúde do indivíduo com atitudes éticas, habilidades, e compromisso
prezando o bem-estar do paciente.
Uma das maneiras que o farmacêutico clínico pode atuar é realizando avaliação de
prescrições assim conseguir evitar alguns PRMs que é a uma das causas de efeito adverso
causado por medicamentos, assim gera economia e até reduz custos (OLIBONI, 2009).
Nessa avaliação o farmacêutico precisa avaliar o paciente como um todo, levar em
consideração por exemplo o peso, a idade, altura, história clínica, também a indicação
clínica de cada medicamento, verificar se a dose prescrita é correta por exemplo. Também
um ponto importante é verificar a duplicidade de prescrição evitando interações
medicamentosas e incompatibilidades entre os fármacos, toda intervenção farmacêutica
deve ser planejada e documentada, o farmacêutico atua em conjunto com a equipe
multidisciplinar em prol do paciente (REIS, 2013).
O farmacêutico clínico também pode realizar um bom trabalho no primeiro
atendimento onde é a porta de entrada para o paciente no hospital, setor que recebe pessoas
em situação de emergência. Muitos desses pacientes chegam em risco de morte. Ainda são
poucos farmacêuticos que atuam nesse setor, com a implantação desse serviço promove
qualidade e segurança no Departamento de Emergência. O farmacêutico na emergência
gera redução de custos, segurança para o paciente e reduz erro de medicação (NUNES,
2008).
No ano 2016, uma publicação da Agência Brasil (2016) chamou atenção por
constatar que principais causas de morte nos hospitais públicos e particulares brasileiros
eram causadas por eventos adversos preveníveis, como erros de dosagem ou de
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medicamento. Tornando assim necessário a implantação de medidas de segurança que vise
a diminuir esses erros. Dentre os erros possíveis a utilização de medicamentos ocupa lugar
de destaque. Na maioria dos casos, tais erros são passíveis de prevenção. Para que esses
erros não ocorram ou que evite que chegue ao paciente é necessário o envolvimento de toda
equipe multiprofissional, atuando juntas desde as etapas de seleção, gestão, prescrição,
dispensação e administração de medicamentos (AGÊNCIA BRASIL, 2016).
É importante a implantação de sistemas de detecção e prevenção de erros de
medicação, para que posso diminuir a incidência de erros. É preciso estabelecer uma
sistemática contínua de avaliação para que não só seja possível diminuir a incidência de
erros e contribuir para a identificação de ocorrências que normalmente seriam mantidas em
sigilo. É importante que o erro seja relacionado ao sistema e não ao profissional. Porque
normalmente o profissional relaciona o seu erro a vergonha e tem medo de punição e de ser
despedido, isso dificulta a correção do problema.
Segundo Leão (2012) o farmacêutico representa no sistema de saúde o último
recurso para evitar ao erro de medicação. Diversos estudos mostram que há uma
significativa redução de em erro de medicação nas instituições onde tem o farmacêutico
realizando intervenções junto com o corpo clínico.
A assistência farmacêutica no âmbito hospitalar por exemplo não é só a avaliação de
prescrição médica, que por sinal é muito importante e ajudar a diminuir muitos os erros de
medicação, em relação a dose, vias de administração, concentração, e troca do próprio
medicamento (MIRANDA, 2012). Também pode prestar assistência farmacêutica através
de acompanhamento do paciente e fazendo promoção da saúde e vigilância da doença. E
para que haja o uso racional dos medicamentos o farmacêutico participa da seleção,
requisição, recebimento, armazenamento, dispensação e controle dos medicamentos,
permitindo que o paciente receba os medicamentos apropriados.
Desta forma o farmacêutico fica sendo um importante profissional da saúde pois
garante o acesso ao medicamento e promove o uso racional, sendo assim é muito
importante que o profissional se mantenha atualizado e procurando sempre se aperfeiçoar e
prestar uma assistência farmacêutica de qualidade. Na assistência farmacêutica tem no
paciente seu principal beneficiário, e tem que ser exercida com responsabilidade, ética,
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atitude e compromisso reduzindo o aparecimento de reações adversa ao medicamento
(FERRACINI, 2011).
Erros de medicação são muitos e ocorre principalmente durante a prescrição,
transcrição, dispensação e administração (ALMEIDA, 2004). Mas toda equipe atuando
junto intercepta uma grande parte desses erros evitando que cheguem ao paciente. Quanto
mais medicamento o paciente tomar, maior é o risco que ocorra erro de medicação e ocorrer
reações adversas. Para que não ocorra erros dessa natureza é necessário que haja interação
de toda equipe multiprofissional, atuando de forma integrada em todas as etapas que
envolve medicamentos e cuidado com o paciente.
Dentro da equipe multiprofissional o farmacêutico é o último recurso para
identificar, corrigir ou reduzir possíveis riscos associados à terapêutica. Com isso estudos
mostram que instituições que têm o farmacêutico na equipe multiprofissional tem uma
diminuição significativa nos erros de medicação (BITTENCOUR et al. 2004). Isso
comprova que atuação do farmacêutico reduz o número de eventos adversos, aumenta a
qualidade da assistência prestada e diminui custos.

CONFIGURAÇÃO DE TREINAMENTO E PRÁTICA
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) (2018), quase 40% dos
homens e mulheres receberão o diagnóstico de algum tipo de câncer durante a vida. Um
estudo que analisou médicos, enfermeiros e assistentes médicos estimou uma escassez de
profissionais qualificados em oncologia e hematologia até 2020. Devido ao seu
conhecimento especializado e treinamento extensivo, os farmacêuticos de oncologia estão
perfeitamente posicionados para oferecer atendimento de alta qualidade a pacientes com
câncer e compensar um pouco da falta de praticantes.
O Nunes (2008) descreve os farmacêuticos oncológicos como profissionais que
fornecem gerenciamento abrangente de medicamentos e cuidados relacionados a pacientes
em todos os ambientes de saúde. Farmacêuticos clínicos trabalham com médicos, outros
profissionais de saúde e pacientes para garantir que os medicamentos prescritos contribuam
para os melhores resultados de saúde possíveis. Eles também estão envolvidos na avaliação
do atendimento, incluindo histórico e reconciliação de medicamentos, aconselhamento de
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pacientes, apoio à equipe de saúde e monitoramento e avaliação de terapias quanto à sua
adequação e eficácia.
O INCA (2018) desenvolveu um documento de escopo de prática que detalha as
competências e o treinamento de um farmacêutico de oncologia. Todos os farmacêuticos
licenciados são formados em farmácia e passaram nos exames nacionais de drogas e direito
ético. Um farmacêutico oncológico concluiu uma residência de pós-graduação (1 ou 2
anos), com o primeiro ano focado na prática geral de farmácia e o segundo ano
especializado em oncologia, ou possui uma combinação de pós-graduação e treinamento no
trabalho específico para farmácia oncológica. Muitos farmacêuticos de oncologia também
têm uma certificação avançada através do Conselho Federal de Farmácia (CFF).
O conhecimento e o treinamento de um farmacêutico oncológico apoiam uma ampla
variedade de funções em todos os aspectos do atendimento ao paciente, e eles representam
uma ampla gama de conhecimentos nos níveis de prática, habilidades e responsabilidades
(SOUZA et al. 2012). Esses farmacêuticos trabalham em diversos ambientes ambulatoriais,
incluindo o arredondamento de pacientes internados na equipe de saúde; distribuição de
quimioterapia em farmácias e centros de infusão; fornecendo informações sobre diretrizes,
pesquisa e tecnologia; e gerenciamento de cuidados de suporte em ambientes de
atendimento ambulatorial.

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES CLÍNICAS
Farmacêuticos oncológicos garantem segurança na composição, preparação e
distribuição de quimioterapia. Eles são responsáveis por minimizar o desperdício de
medicamentos, gerenciar a escassez de medicamentos e diminuir a exposição a
medicamentos perigosos. Os farmacêuticos também são vistos como especialistas em
medicamentos que concentram seu tempo em fornecer atendimento direto ao paciente,
oferecer educação ao paciente e participar da tomada de decisão clínica (PULIDO et al.
2005).
Devido ao seu conhecimento especializado de medicamentos, os farmacêuticos
desempenham um papel importante na educação de pacientes, cuidadores e outros
profissionais de saúde (PEREIRA et al. 2011). Com a educação e o planejamento pré e pós131

tratamento, muitos efeitos adversos da quimioterapia podem ser gerenciados, aumentando a
tolerância ao regime, diminuindo os custos extras de visita e melhorando a qualidade de
vida dos pacientes. Os resultados de um estudo mostraram que envolver o farmacêutico na
educação do paciente melhorou o uso e os resultados de antieméticos em pacientes
submetidos à quimioterapia para câncer, diminuindo a incidência e a gravidade da
oncologia (NICOLINI, 2016).
À medida que as terapias contra o câncer se tornam mais direcionadas e
personalizadas, esses farmacêuticos qualificados são recursos essenciais para educar e
gerenciar os medicamentos e as toxicidades do tratamento, enfatizando a importância da
adesão ao medicamento e prestando cuidados de suporte. Não apenas os farmacêuticos
oncológicos podem ser ótimos recursos educacionais para os pacientes e seus cuidadores,
como também podem se envolver na educação de outros farmacêuticos e prestadores de
cuidados de saúde, fornecendo materiais educacionais, auxiliando na redação de pedidos de
quimioterapia, palestras e ensinando residentes e estudantes (PELENTI et al. 2015).
Segundo Mendes (2014) Um cenário em que os farmacêuticos oncológicos têm um
papel fundamental é em clínicas ambulatoriais e centros de infusão. Os farmacêuticos
trabalham com a equipe de oncologia para fornecer uma ampla variedade de serviços aos
pacientes, incluindo educação, auxiliando na redação de pedidos de quimioterapia,
monitorando os medicamentos e dosagens, avaliando as interações entre medicamentos e
doenças e fornecendo cuidados de suporte. Os serviços de cuidados de suporte podem
incluir aqueles para náusea e vômito, tratamento da dor, constipação e diarreia, anemia,
anticoagulação e tratamento com anti-infecciosos.
Alguns estados reconhecem os farmacêuticos como fornecedores e, dependendo das
políticas institucionais, podem prescrever ou administrar medicamentos sob um escopo de
prática ou acordo de prática colaborativa. Atualmente, o CFF não reconhece os
farmacêuticos como fornecedores, embora alguns estados o reconheçam. Por esse motivo,
os farmacêuticos não conseguem cobrar rotineiramente as consultas ambulatoriais; no
entanto, estão em desenvolvimento iniciativas para cobrir os serviços de farmacêuticos no
futuro (AGÊNCIA BRASIL, 2016).
Muitas terapias biológicas e contra o câncer são caras e estão disponíveis apenas
132

através de canais restritos ou farmácias especializadas. Os farmacêuticos de oncologia estão
bem equipados para navegar no processo de varejo e reembolso. Juntamente com os
membros da equipe de atendimento ao paciente, eles podem localizar recursos para copagar
assistência, substituição de medicamentos ou descontos no fabricante.
Devido ao seu conhecimento terapêutico e regulatório, os farmacêuticos de
oncologia também estão posicionados para influenciar o desenvolvimento de diretrizes,
políticas e padrões institucionais baseados em evidências. Um farmacêutico oncológico
deve fazer parte do processo de tomada de decisão nos comitês, ao discutir o gerenciamento
de formulários, os protocolos de tratamento, a conformidade com os regulamentos e a
melhoria dos resultados do paciente (LARA, 2009).
Farmacêuticos de oncologia também são um recurso valioso em serviços de
medicamentos sob investigação e equipes de pesquisa, onde fornecem educação, gerenciam
dos medicamentos, coletam e avaliam dados e participam de conselhos institucionais de
revisão médica. O Miranda (2012) descreveu as credenciais de um farmacêutico de
oncologia como “exclusivamente qualificadas para fornecer esse nível de especialização,
que inclui a compreensão das características básicas dos medicamentos, conhecimento de
questões de fornecedores, mistura, metodologia

de administrações, informada

consentimento e ajuda com os cuidados de suporte relacionados ao estudo.” Os
farmacêuticos também têm um papel na farmacogenômica, pois estudam como as variações
individuais no genoma humano afetam a resposta clínica aos medicamentos oncológicos.
Os avanços na tecnologia tiveram enormes impactos na segurança, qualidade e
eficiência nos cuidados de saúde. Um farmacêutico oncológico pode ser uma parte
importante da equipe de informática, fornecendo informações sobre práticas seguras de
prescrição e dispensação de medicamentos (GAUI, 2010). Os farmacêuticos são influentes
na construção de conjuntos de pedidos oncológicos, auxiliando na implementação de
entrada computadorizada de pedidos, construindo interfaces de tecnologia, desenvolvendo
protocolos nos sistemas de informação e trabalhando para otimizar a tecnologia existente
para monitorar efeitos colaterais e interações medicamentosas (ALMEIDA, 2004).
Juntamente com a melhor tecnologia, há a oportunidade de rastrear os custos de
medicamentos, diminuir os erros de medicamentos, identificar problemas de segurança,
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capturar intervenções farmacêuticas e identificar áreas para melhoria do processo. A
alocação de recursos da farmácia e o valor dos serviços têm sido frequentemente associados
a métricas, como produtos distribuídos ou quantificando retrospectivamente as intervenções
da farmácia. Agora que os farmacêuticos são parte integrante da equipe de saúde, muitas de
suas intervenções são realizadas de maneira proativa, e é por isso que as ferramentas de
documentação são tão importantes (THOMAZ, 2010; SILVA, 2018). Ao capturar as
intervenções, o valor pode ser vinculado a métricas baseadas na qualidade do atendimento,
gerenciamento de custos e resultados dos pacientes, como diminuir o custo de
medicamentos por internação hospitalar, reduzir readmissões, abordar terapias duplicadas e
gerenciar medicamentos de alto custo.
A importância do farmacêutico na qualidade de vida do paciente oncológico
Estudos também mostram que atenção farmacêutica aumenta a qualidade de vida de
pacientes com doenças crônicas, como doença cardíaca, diabetes, hipertensão e
principalmente na oncologia. Outras estratégias são usadas para reduzir os erros de
medicação como, a padronização dos processos e uso da prescrição eletrônica (SCHULZE,
2007; PELENTI et al. 2015; FERRACINI, 2011).
Para uma assistência farmacêutica eficaz é de extrema importância que haja um
canal de comunicação eficaz integrando toda equipe para que transmitam e recebam as
informações de forma correta, a falta de comunicação correta e na hora certa pode causar
erros fatais, por isso não pode haver falha na comunicação.
É muito importante que após constatação de erro de prescrição o farmacêutico
contata o médico e após registra a conduta na prescrição e no prontuário do paciente. De
acordo com o Agência Brasil (2016), mais de 100.000 mortes ocorrem anualmente por
erros na assistência ao paciente, sendo cerca de 7.000 relacionados a erros medicamentosos
(NUNES, 2008).
Isso eleva muito os custos para a instituição, sendo essa uma das razões da
importância do farmacêutico na equipe prestando a devida assistência, otimizando
resultados e diminuindo erros relacionados a medicamentos aumentando a qualidade e
segurança para o paciente. Para prevenir erros e reações adversas só aumentando a
segurança no uso de medicamentos isso acontece com a participação do farmacêutico.
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Quanto maior for o número de farmacêutico atuando em cada unidade de saúde maior será
a segurança para o paciente.
O acesso a medicamentos e seus serviços é indispensável às ações de saúde e um
direito do cidadão segundo a política de medicamentos e a legislação brasileira.
(NICOLINI, 2016). Neste contexto, a importância da assistência farmacêutica se torna
muito importante na orientação do usuário. Desde a orientação da duração do tratamento a
forma correta de armazenamento e administração, como interações medicamentosas
importantes que acontecem com muitos medicamentos tais como as interações dos
antimicrobianos.
Interações que vai desde a interação da tetraciclina com leite que pode chegar a
formação de quelatos, como interação muito importante dos antimicrobianos administrado
junto com contraceptivos orais, o que muitas vezes leva uma gravidez indesejada. O
paciente muitas vezes leigo precisa ser orientado corretamente, ou seja, tem uma assistência
farmacêutica. Com isso esses efeitos são evitados e garante uma adesão completa do
paciente ao tratamento, evitando assim uma ineficácia do medicamento e no caso do
antimicrobiano muito importante para evitar a resistência bacteriana (NICOLINI, 2016).
O comprometimento do tratamento fica comprometida sem uma boa assistência
farmacêutica porque o paciente não tira as dúvidas com quem prescreve a medicação e tem
dificuldade de entender sobre o seu diagnóstico e o tratamento que será feito, outra coisa
que atrapalha é a escrita nas receitas, que na sua maioria são ilegíveis dificultando a
compreensão do paciente e isso atrapalha a adesão, muitas vezes fazendo uso inadequado
quando não é bem orientado no momento da dispensação (ANGONESI et al. 2008).
Muitas dessas prescrições são para crianças ou pessoas com mais de 50 anos,
pacientes que precisa de uma atenção maior por não compreender o tratamento e por ter um
metabolismo diferenciados exigindo uma atenção maior, observando possíveis interações
que podem ser muito perigosas passa a faixa etária.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2017), o farmacêutico é o
profissional com melhor capacitação para conduzir as ações destinadas à melhoria do
acesso e promoção do uso racional dos medicamentos, sendo ele indispensável para
organizar os serviços de apoio necessários para o desenvolvimento pleno da assistência
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farmacêutica.
Para Chiva (2018) para o trabalho obter um bom resultado o farmacêutico
oncológico trabalha em prol do paciente, ele desenvolve métodos que possibilite
acompanhar o tratamento do paciente, pesquisa efeitos colaterais e possíveis interações
medicamentosas e com também interação com alimentos, melhor horário, e estuda todo
histórico do paciente e características físicas.
Toda informação que o profissional farmacêutico precisa para coleta de dados é
feito com entrevistas com o paciente, onde o paciente relata seu histórico, medicamentos
que toma, tipo de vida, situação social e todas doenças já diagnosticada, e é muito
importante que seja relatado todos os medicamentos que o paciente usa, principalmente
quando o paciente faz tratamento de doença crônica, ou doenças de notificação compulsória
como tuberculose ou hanseníase (ALMEIDA, 2014).
Nestes casos a atenção farmacêutica do farmacêutico clínico se torna ainda mais
importante, para minimizar os resultados negativos dos medicamentos evitando assim que a
paciente abandone o tratamento. Muitos desses pacientes já fazem uso de outras
medicações para outras patologias e precisa de uma atenção maior por parte de toda equipe
e principalmente do profissional farmacêutico, que deve estar envolvido com toda equipe
assim otimizando o máximo o tratamento do paciente. Para que haja uso racional de
medicamento (OLIBONI et al. 2009).
É importante que o farmacêutico faça o acompanhamento da farmacoterapia, porque
muitos dos pacientes apresenta algum Resultado Negativo Associados aos Medicamentos
(RNM) relacionado ao modo de tomar os medicamentos ou interação com outros e mesmo
por tomar os medicamentos juntos com alimento, causando interação, sendo necessária a
intervenção do farmacêutico clínico, proporcionando ao paciente todas as informações
sobre o medicamento melhor forma de tomar, qual seria seus possíveis efeitos colaterais,
evitando assim que o paciente abandone o tratamento, sem que antes seja feitas todas
intervenções possíveis (PEPE, 2000).
Com isso melhora a confiança do paciente no tratamento, porque muitas das vezes o
que o paciente precisa é de informação, porque muitos desses pacientes são pessoas muito
carentes e sem nenhuma ou pouca instrução, e essas informações, contribuíram para uma
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melhor adesão e cumprimento do tratamento medicamentoso. Isso pode ser aplicado
(PELENTI et al. 2015). Quando o tratamento é longo e de doenças contagiosas o abandono
do paciente do tratamento pode causar um grande impacto, porque pode disseminar a
doença, sendo isso uma das possíveis causa de doenças que já poderia estar extinta ainda
ser motivo de preocupação, principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil.

DESAFIOS E A EVOLUÇÃO DO FARMACÊUTICO NO TRATAMENTO DA
ONCOLOGIA
O farmacêutico é o profissional mais habilitado para dar informações relacionadas
aos medicamentos. Por isso devia estar envolvido sempre que houver a necessidade do
paciente fazer uso de medicamentos, principalmente medicamentos complexos, de fato não
é o que ocorre, falta preparo e equipes para a assistência farmacêutica ser exercida na
totalidade (REIS, 2013).
Principalmente ne rede pública onde o número de profissional farmacêutico

é

muito abaixo do que deveria. Quando se trata de esquema farmacológico para tratamento de
doenças como hanseníase e tuberculose por exemplo quem entrega o medicamento para o
paciente é a enfermagem, sendo que o farmacêutico é o profissional do medicamento sendo
a pessoa mais indicada para essa função porque tem conhecimento para orientar
corretamente o paciente (SILVA, 2015).
Estudos comprovam que pacientes com doenças crônicas como diabetes melli- tus,
asmas, hipertensão e oncologia fazem uso de polifarmácia tem uma melhora nos resultados
quando recebem uma boa atenção farmacêutica. Também comprovam, que instituição que
tem intervenção farmacêutica reduz muito os erros de medicamentos. Isso reforça a
importância do profissional farmacêutico em todo ambiente de saúde, seja ele uma
drogaria, uma clínica, uma unidade básica de saúde ou um hospital, porque intervenção
farmacêutica, ao reduzir os eventos adversos, aumenta a qualidade assistencial (CHIVA,
2018).
Em pacientes internados, em unidade de terapia intensiva a assistência farmacêutica se torna mais importante ainda, por ser um paciente em uma situação de atenção
e que toma medicamentos mais complexos. Estudos mostram que nesse tipo de paciente há
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uma incidência maior de erro de medicamentos, e muitos desses erros são erros evitáveis,
pois estão relacionados a prescrição ou administração dos medicamentos (BITTENCOUR
et al. 2004).
Este risco maior revela a necessidade de estabelecer medidas para prevenir e evitar
erros de medicamentos, assim, reduzir possíveis danos ao paciente. Neste contexto o
farmacêutico pode desempenhar um papel fundamental.
A gravidade e a instabilidade do paciente tornam a Unidade de terapia intensiva
(UTI) um local estratégico de atuação do farmacêutico no ambiente hospitalar, pois
contribui para o uso racional aumentando assim a eficácia, segurança e eficiência.
O impacto clínico da atividade do farmacêutico pode aumentar significativamente
se a intervenção farmacêutica for realizada no momento da prescrição, integrando o
farmacêutico na equipe de saúde e sua presença no momento da decisão do tratamento
farmacológico do paciente (CHIVA, 2018).
Diferentes autores demonstraram que a melhora no atendimento ao paciente é
significativamente maior quando o farmacêutico é integrado à equipe de saúde, mas mesmo
estudos que comprovam os benefícios de ter o profissional farmacêutico clínico em UTI é
muito pouco as unidades que têm o farmacêutico atuando nesse setor (ANDRADE, 2009;
PEREIRA et al. 2011; THOMAZ, 2010).
Nesse setor os pacientes são tratados por diferentes médicos de diferentes
especialidades, por esse motivo é como o uso de polifarmácia, sendo esse o fator que o
setor como local de estratégia para atuação do farmacêutico trazendo muitos benefícios
para o paciente e para a instituição.
Farmácia é conceituada como um serviço de saúde, posto que a única razão para
pesquisar, produzir, distribuir, prescrever e dispensar medicamentos é que através dos
mesmos se podem produzir efeitos benéficos na saúde da população, curando, prevenindo,
controlando as doenças e reduzindo o sofrimento humano (MENDES, 2014).
No início do século XX os medicamentos eram produzidos de forma artesanal nas
chamadas de boticas e em pequenas indústrias (ANGONESI et al. 2008). Com o tempo e a
descobertas de substâncias novas como antimicrobianos, foram desenvolvidas novas
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tecnologias de pesquisas e isso trouxe um crescimento para o setor farmacêutico, o que deu
início ao processo industrial.
Medicamento deixou de ser produzido de forma artesanal e se tornava o
medicamento moderno com sua eficácia comprovada por estudos o que não acontecia com
medicamento que era produzido de forma artesanal.
Enquanto os medicamentos eram feitos nas boticas a relação do farmacêutico com o
paciente eram mais que comercial. Com a modernização e industrialização dos
medicamentos as farmácias se tornaram mero estabelecimento comercial. E durante um
espaço de tempo essas farmácias tinham autorização para funcionar sem a presença de um
farmacêutico.
Em 2020, as farmácias não tem mais autorização para funcionar sem a presença do
farmacêutico em todo seu período, foi feito uma lei que transforma a farmácia em ambiente
de saúde, mas o que se ver muito é o caráter comercial, paciente são estimulados a comprar
mais em grandes quantidades tratando o medicamento como mercadoria.
A industrialização do medicamento e a perda do papel tradicional dos farmacêuticos
fizeram com que estes se afastassem do contato direto com o paciente. Isso mudou com a
evolução da farmácia clínica, onde o farmacêutico passa a fornecer a cada paciente todas as
suas habilidades e conhecimentos como um profissional de saúde essencial. Com isso todo
profissional deve fazer uma análise de suas responsabilidades com a sociedade, porque o
farmacêutico é responsável para com que o paciente receba um tratamento apropriado,
efetivo e seguro (ANGONESI et al. 2008).
A atenção farmacêutica tem seu foco centrado no paciente, sendo considerado o
paciente na sua totalidade e particularidade. Tendo em mente que o paciente que é
vulnerável e precisa de uma atenção com responsabilidade profissional e competência
técnica. Esse processo de cuidado com o paciente, é o um diferencial da assistência
farmacêutica.
Portanto o farmacêutico precisa assumir responsabilidade com a função de resolver
problemas ligados a farmacologia, e deixar a dispensação para profissionais habilitado para
isso, focando sempre em dá uma assistência de qualidade que o paciente precisa, para isso o
profissional precisa estar preparado, por isso deve sempre estar procurando atualizar seus
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conhecimentos (ANGONESI et al. 2008).
A OMS (2017) adota as ideias da farmácia clínica como diretrizes para a profissão
farmacêutica. Quando diz que o farmacêutico, deve atuar como fonte de informação sobre
os medicamentos para a equipe e os pacientes, sendo o responsável pelo controle do uso
racional e seguro do medicamento.
A OMS recomenda que a atenção farmacêutica seja uma atitude profissional a que
todo farmacêutico deve visar. Recomenda que todo farmacêutico deve adotar o conceito de
atenção farmacêutica na sua prática profissional (ANGONESI et al. 2008). No Brasil
assistência farmacêutica diz respeito a tudo que está relacionado ao medicamento, pesquisa,
produção e dispensação.

CONCLUSÃO
Ainda existem áreas de crescimento na farmácia oncológica. As oportunidades
incluem maior presença em clínicas ambulatoriais, centros de infusão e outros locais;
desenvolvimento de serviços de gerenciamento de terapia medicamentosa; desenvolver
protocolos de prescrição; e estar envolvido na prevenção e sobrevivência do câncer. A
profissão continua a se expandir à medida que esses farmacêuticos se tornam membros
inestimáveis da equipe de atendimento ao câncer.
Como membros de equipes interdisciplinares, os especialistas em farmácia de
oncologia oferecem uma variedade de serviços relacionados aos sete processos de
gerenciamento de medicamentos, como compras e armazenamento, e contribuem para a
seleção, prescrição, dosagem, monitoramento, avaliação e educação. Os cuidados
farmacêuticos podem assumir a forma de melhorar o gerenciamento dos cuidados de
suporte, melhorar a educação do paciente, melhorar a eficiência no centro de infusão de
quimioterapia e criar diretrizes de tratamento específicas para doenças.
Os farmacêuticos oncológicos contribuem fortemente para garantir a segurança dos
medicamentos antineoplásicos, para que sejam utilizados em todo o seu potencial
terapêutico. O envolvimento na coleta e acompanhamento de informações e tratamentos
específicos do paciente acrescenta força à avaliação e priorização do atendimento. Em
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muitos estados do Brasil e em outros países, os profissionais de farmácia podem celebrar
acordos de prática colaborativa para ajudar a gerenciar a terapia medicamentosa de
pacientes sob supervisão médica. Esses tipos de práticas podem ocorrer em hospitais,
centros de atendimento ambulatorial e farmácias especializadas, e podem variar desde a
distribuição tradicional de medicamentos até um papel independente de administrar clínicas
de atendimento de suporte para gerenciar efeitos colaterais.
Com base nos resultados apontados pela presente pesquisa foi possível concluir que
o farmacêutico clínico é de muita importância para o cuidado do paciente em relação ao uso
de medicamento.
Sendo o farmacêutico oncológico uma profissão em expansão e aumenta o interesse
de profissionais para se especializar valorizando seu trabalho e com isso o paciente ganha
com um atendido diferenciado pelo profissional capacitado para prestar todo
esclarecimento sobre seus medicamentos e pode colaborar para melhorar a qualidade do
uso de medicamentos bem como a segurança do paciente.
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CAPÍTULO XV
FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO EM PACIENTES
PORTADORES DE DIABETES MELLITUS
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RESUMO:
O diabetes é uma patologia crônica que está relacionada à diversas alterações sistêmicas,
dentre estas, lesões ulcerativas, que podem acometer os membros inferiores. Os membros
inferiores são os mais afetados, sendo os pés, o alvo de maior preocupação. Infecções ou
problemas na circulação dos membros inferiores estão entre as complicações mais comuns,
provocando infecções nos pés e feridas que demoradamente cicatrizam ou não conseguem
realizar tal processo naturalmente. A predisposição que comumente a doença traz, aliada à
falta de informação para prevenção dessa condição, explicam o alto número de afetados
pelo pé diabético. Se não for tratado, o pé diabético pode levar à amputação. Assim, tal
complicação do DM é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. A
polineuropatia diabética (PND) afeta 50% dos pacientes e é o fator causal mais importante
para as úlceras nos pés dos pacientes diabéticos, que precedem 85% das amputações. O
objetivo geral do estudo foi descrever os fatores de risco para o surgimento do pé diabético
em pacientes com diabetes mellitus atendidos pelas Unidades Básicas de Saúde de
Caxias/MA, bem como realizar oficinas educativas de promoção à saúde sobre o tema em
questão. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, transversal, de intervenção, aberto
e com abordagem quantitativa, com amostra de conveniência. Foram incluídos pacientes
diagnosticados com DM usuários da Unidade Básica de Saúde dos bairros Pontes e
Trizidela, na cidade de Caxias-MA, tendo como critérios de exclusão pacientes com grave
comprometimento neurológico que o impossibilitasse de participar das palestras e das
respostas aos formulários. O estudo fez parte de um Projeto de Extensão da Universidade
Estadual do Maranhão-UEMA. Houve 3 encontros na UBS do bairro Pontes e 12 encontros
na UBS do bairro Trizidela, sendo entrevistados e examinados 36 pacientes, que
participaram das palestras educativas. A maioria dos pacientes (70,5%) era do sexo
feminino, com mais de 45 anos de idade, pardos, de escolaridade (ensino médio)
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incompleta, de baixa renda familiar, com média de glicemia de 154 mg/dl. A presença de
comorbidades concomitantes foi de 63,6%, sendo que desses, 85% foram por presença de
hipertensão arterial. Ao exame físico, 81,8% apresentaram algum tipo de alteração
identificada como fator de risco para o desenvolvimento do pé diabético seja do tipo
dermatolocais, circulatórias, neuropáticas autonômicas, motoras e/ou sensitivas. No
decorrer das palestras, notou-se a elevada falta de informação com relação tanto à DM
quanto ao pé diabético por parte dos não afetados e pelos próprios pacientes. Houve um
importante ganho, principalmente na UBS do bairro Trizidela, no que tange à maior
atenção que os profissionais dessa unidade passaram a ter ao pé diabético e sua prevenção.
Percebe-se, pois, que a magnitude desse estudo se justifica pelos altos índices da DM na
região, aumentando a chance de pacientes com pé diabético. O trabalho recebeu apoio da
equipe multiprofissional das unidades e espera-se que os efeitos do estudo com a
construção de protocolos de acompanhamento de pacientes diabéticos com lesões em
membros inferiores a fim de melhoria da qualidade de vida e adequada assistência
preventiva.
PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde. Neuropatias diabéticas. Diabetes mellitus.
Saúde Pública.

INTRODUÇÃO
O Diabetes Mellitus é uma patologia de curso crônico, com perfil clínico
característico de elevação da glicose circulante no sangue a níveis que ultrapassam a
normalidade, apresentando modificações do metabolismo, danos às células beta
pancreáticas e presença de resistência à ação ou secreção do hormônio insulina. A patologia
apresenta ainda como principais fatores etiológicos a genética e o ambiente (American
Diabetes Association, 2015).
Segundo o consenso internacional sobre pé diabético (2001), tal complicação é
definida como: “qualquer infecção, ulceração ou destruição dos tecidos profundos estando
relacionada a alterações de caráter neurológicas e a graus de doença vascular periférica
atingindo os membros inferiores levando à complicações” (JORGE; DANTAS, 2005). O pé
diabético é uma série de alterações que podem ocorrer nos pés de pessoas com diabetes não
controlado. Infecções ou problemas na circulação dos membros inferiores estão entre as
complicações mais comuns, provocando o surgimento de feridas que não cicatrizam e
infecções nos pés. Se não for tratado, o pé diabético pode levar à amputação (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2016).
De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (2010),
estima-se que uma em cada quatro pessoas com diabetes pode ter problemas nos pés ao
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longo da vida. A instituição informa, ainda, que a polineuropatia diabética (PND),
complicação que afeta 50% dos pacientes, é o fator causal mais importante para as úlceras
nos pés dos pacientes diabéticos, que precedem 85% das amputações.
Pesquisas citam que os membros inferiores são os mais afetados com o diabetes,
sendo os pés os que apresentam maiores complicações, dentre elas as úlceras nos pés e
infecções que comprometem o membro, aumentando a probabilidade da ocorrência de
amputação cuja proporção fica em torno de 40% a 70% dos casos elevando a
morbimortalidade dos portadores (CAIAFA; CASTRO; FIDELIS et al, 2011).
A cada minuto, ocorrem duas amputações em todo o mundo decorrentes do DM,
segundo dados calculados pelo International Working Group on the Diabetic Foot
(IWGDF), em 2011. Em vista disso, a problemática em questão, tornou-se uma
preocupação mundial, além do custo humano, há o financeiro dessa complicação, que se
apresenta expressivamente nos orçamentos públicos de vários países.
As manifestações clínicas oriundas da neuropatia dividem-se de acordo com o tipo
de nervo comprometido, podendo ser sensoriais com dores tipo queimação, pontadas,
agulhadas, sensação de frieza, parestesias, hipoestesias e anestesias com perda progressiva
da sensação de proteção, aumentando a vulnerabilidade do paciente a lesões traumáticas;
motores com atrofia da musculatura intrínseca do pé, deformidades ósteo-articulares;
autonômicos com diminuição da sudorese e ressecamento da pele e fissuras (PITTA,
CASTRO; BURIHAN, 2003).
As complicações metabólicas relacionadas ao diabetes são consideradas umas das
principais causas de incapacidade, redução da qualidade de vida e morte precoce. Essas
complicações podem acometer diversas partes do corpo, na qual se manifestam de
diferentes formas entre os indivíduos (IDF, 2015).
De acordo com Bertoldi et al. (2013), com o progresso do diabetes mellitus, é
evidenciado um aumento da morbimortalidade que prejudica diretamente as condições de
vida dos indivíduos, demanda de maiores gastos para efetividade de seu controle, bem
como do tratamento das comorbidades e complicações associadas.
Estudos apontam para uma resposta orquestrada pela denervação com implicação no
controle neurovascular, resultando em alteração do fluxo capilar, oxigenação, filtração de
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fluidos e resposta inflamatória, o que torna os pacientes diabéticos mais suscetíveis à lesão
tecidual, infecção, inclusive ao desenvolvimento de neuroartropatia de Charcot (Diretrizes
SBD, 2014-2015).
Tanto quanto para o controle quanto para a prevenção, a conscientização das
pessoas é o meio para o bom controle da doença. Implantar medidas relativamente simples
de assistência preventiva, de diagnóstico precoce e de tratamento mais resolutivo nos
estágios iniciais da afecção mostra-se como imprescindível para uma maior qualidade de
vida dos pacientes diabéticos no município caxiense.
Desta forma, o objetivo geral do estudo foi descrever os fatores de risco para o
surgimento do pé diabético em pacientes com diabetes mellitus atendidos pelas Unidades
Básicas de Saúde de Caxias/MA, bem como realizar oficinas educativas de promoção à
saúde sobre o tema em questão. O estudo foi parte do Projeto de Extensão da Universidade
Estadual do Maranhão-UEMA.

METODOLOGIA
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO
O estudo foi realizado no município de Caxias, Maranhão, nos bairros Pontes e
Trizidela. O município foi fundado em 1836 e está situado na mesorregião do Leste
Maranhense, com uma distância de 360 quilômetros da capital do Estado. Caxias tem uma
área territorial de aproximadamente 5.224 km² e limita-se com os seguintes municípios: ao
Norte, com aldeias Altas e Coelho Neto; ao Sul, com Matões e Parnarama; ao Oeste, com
São João do Sóter e Codó; e, ao Leste, com Timon e o Rio Parnaíba, marco divisor dos
estados do Maranhão e Piauí. Atualmente, conforme dados do Instituto Brasileiro
Geográfico Estatístico – IBGE/Censo 2010, Caxias tem uma população estimada em
155.129 habitantes.
A principal atividade econômica do município engloba a produção agrícola de
cereais, dentre os quais o arroz, o feijão e o milho, produzidos basicamente para a
subsistência familiar. A zona urbana de Caxias conta com uma economia baseada no
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comércio e no setor industrial. Nesse sentido caracteriza-se como uma cidade de grande
relevância no estado do Maranhão.

Figura 1. Localização geográfica da área de atuação do estudo, Caxias, Maranhão.

Fonte: Os autores, 2020.

Segundo DATASUS (2002-2013), no Estado do Maranhão, de 5110 pacientes com
Diabetes Mellitus tipo 1, 165 tinham diagnóstico de pé diabético (3,2%) e dos 15923 com
Diabetes Mellitus tipo 2, 442 (2,7%) apresentavam esta alteração.
Dados do IBGE (2010) notificaram em torno de 3.765 diabéticos em Caxias (MA).
Dados alarmantes, tendo em vista a vasta possibilidade de complicações, se a adesão da
terapêutica falhar e não ocorrer eficácia dos cuidados da Atenção primária.
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Já no município de Caxias conforme a mesma fonte e no mesmo período de
notificação, os pacientes com pé diabético foram 4 de 70 com a Diabetes Mellitus do tipo 1,
correspondendo a 5,7%, já os que possuíam a complicação tendo Diabetes Mellitus tipo 2
foram 13 de 498, representando 2,6% desse grupo.
O alcance desse estudo mostra os altos índices de DM na região, o que corrobora
para alta probabilidade de complicações decorrentes dessa patologia. Depreende-se que este
projeto colabora com a construção do perfil dos pacientes diabéticos atendidos pelo SUS,
análise dos fatores de risco que esses possam apresentar para o desenvolvimento do pé
diabético e intervenção adequada de forma a valorizar a prevenção dessa afecção
estimulando o autocuidado nos pacientes alvo do presente projeto de estudo e extensão.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e de intervenção aberto, com
abordagem quantitativa. Foram incluídos pacientes diagnosticados com DM usuários da
Unidade Básica de Saúde do bairro Pontes e Trizidela e que se prontificaram a participar do
estudo. Foram excluídos aqueles com grave comprometimento neurológico que o
impossibilitasse de participar das palestras, das respostas aos formulários e do exame físico
dos pés.
Foram realizados nos meses de fevereiro a março alguns encontros diários e outros
semanais, os quais permitiram a resposta dos formulários desses pacientes, analisando os
possíveis fatores de risco pelos usuários do SUS tanto pela conversa acerca dos hábitos de
vida dos participantes do estudo quanto pelo exame dos seus pés. O aconselhamento
individual sobre a importância do autocuidado foi presente no contato com todos os
pacientes e passado de forma a estimulá-los na prevenção do pé diabético.
Para traçar o perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes foram realizadas
entrevistas com respostas ao formulário, com perguntas referentes à idade, sexo, cor da
pele, escolaridade, estado civil, ocupação, religião, tipo de família, tipos de comorbidades
associadas, tempo de diagnóstico de DM, monitorização e mensuração de peso, altura,
IMC, circunferência abdominal e pressão arterial média.
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O exame clínico específico e acurado dos pés de indivíduos diabéticos, obedeceu a
um roteiro, que avalia alterações dermatolocais, circulatórias, neuropáticas autonômicas,
motoras e sensitivas. A avaliação da sensibilidade tátil foi realizada por meio do
monofilamento de Semmes-Weinstein de 10g.
O uso do monofilamento de 10g é um teste semiquantitativo que pesquisa a
sensação protetora plantar (SPP). Possui como características fácil aplicabilidade, alta
sensibilidade e baixo custo. É um instrumento constituído de fibras de náilon apoiadas em
uma haste. Representa o logaritmo (5,07) de 10 vezes a força (em miligramas) necessária
para curvá-lo (NASCIMENTO et al., 2004).
Como a ocorrência de úlceras é maior no antepé, o teste é realizado na região
plantar do hálux, primeiro e quinto metatarso bilateralmente. Uma resposta negativa indica
SPP ausente. A ausência de SPP traduz um risco 58 vezes maior de ulceração
(FRYKBERG et al., 2006).
O uso correto do monofilamento inclui repouso de 24h após ser aplicado 10 vezes
em 10 pacientes. Assim, o paciente é colocado deitado, orientado a ficar de olhos fechados
e a responder se sente a pressão e onde a sente. Faz-se, então, a simulação para verificar a
correta compreensão do paciente quanto ao teste a ser realizado. Posteriormente, realizadas
três aplicações do monofilamento. Uma resposta incorreta para três perguntas realizadas
significa ausência de sensibilidade protetora plantar, ou seja, presença de neuropatia
diabética.
Foi ainda continuado o desenvolvimento, prospectivamente, das palestras
educativas nos meses de abril a junho, as quais tiveram finalidades terapêuticas, incluindo
diversas temáticas que abrangiam a prevenção dos fatores de risco. A atividade ocorreu
semanalmente com duração aproximada de duas horas nas Unidades Básicas de Saúde em
questão. Essas atividades focalizaram a promoção da saúde, a solidificação da importância
da prevenção e a adesão significativa ao autocuidado.
Quanto às abordagens das palestras, focou-se em como os pacientes diabéticos
podem evitar o pé diabético no seu dia a dia. Eles foram sido estimulados à prática de
examinar o próprio pé como um hábito (“assim como se olham para o rosto diariamente no
espelho deveriam olhar para os pés” foi uma das frases mais repetidas e uma forma bem
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aceita de ajudá-los como se lembrarem do autocuidado) e em caso de qualquer alteração na
coloração, integridade, ocorrência de lesão de qualquer tipo é informado a necessidade de
tomarem cuidado e procurarem ajuda na própria Unidade Básica de Saúde para avaliação e
tomada necessária de medidas, evitando complicações.
Algo que corroborou para maior atenção dos pacientes às palestras foi a entrega,
anteriormente ao início dessa, de panfletos com informações acerca do tema e que foram
tratadas durante a mesma de maneira interativa com perguntas aos participantes para
introdução do conhecimento acerca dos fatores de riscos, aos quais eles podiam estar
sujeitos como calçados inadequados, atividades de manicure, falha na higienização dos pés
e retirada da umidade, entre outras possibilidades do dia a dia dos pacientes.
Em seguida foram realizados, nos meses de julho e agosto, questionários a fim de
comparar o efeito das palestras educativas.
O presente estudo foi realizado de acordo com os aspectos éticos seguindo a
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, com C.A.E.E nº 09217119.3.0000.5554.

RELATO DA EXPERIÊNCIA
Foram realizados 3 encontros na UBS do bairro Pontes e 12 na UBS do bairro
Trizidela. Pôde-se entrevistar 36 pacientes diabéticos. A maioria (70,5%) era do sexo
feminino, com mais de 45 anos de idade, pardos, de escolaridade (ensino médio)
incompleta, de baixa renda familiar, com média de glicemia de 154 mg/dl.
A presença de comorbidades concomitantes foi de 63,6%, sendo que desses 85%
foram pela presença de hipertensão arterial. O sobrepeso com base no IMC foi identificado
em 36,3% e 25% na classificação de obesidade.
O tempo de diagnóstico foi bastante variável, tendo pacientes diagnosticadas com
Diabetes Mellitus desde 4 meses até 18 anos.
Ao exame físico, 81,8% apresentaram algum tipo de alteração identificada como
fator de risco para o desenvolvimento do pé diabético seja do tipo dermatolocais,
circulatórias, neuropáticas autonômicas, motoras e/ou sensitivas.
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Dos 36 pacientes examinados, 17 (47,2%) apresentaram alterações dermatolocais
como corte inadequado da unha, presença de unha encravada, unhas hipertrofiadas e
esfareladas e/ou aumento da umidade e presença de massa branca interdigital.
Das alterações circulatórias como edema, pulsos tibiais e pediosos alterados, 18,1%
as possuíam.
Os pacientes que apresentaram ressecamento, fissura e/ou calos (alterações
neuropáticas autonômicas) corresponderam a 45,4% do total.
Nas alterações neuropáticas motoras como dedo em garra e hálux em martelo foram
menos comuns, equivalendo a 9,09%.
Ainda dos examinados, 72% possuíam alterações neuropáticas sensitivas como
adormecimento, formigamento e, na grande maioria dos casos, parestesia.
No decorrer das palestras notou-se elevada falta de informação com relação tanto à
DM quanto ao pé diabético e, principalmente, aos fatores de risco citados tanto por parte
dos não afetados como pelos próprios pacientes.
Observou- se que, as palestras despertaram uma maior atenção que os profissionais,
principalmente na UBS do bairro Trizidela, no que tange às informações relacionadas ao pé
diabético e sua prevenção.
A atividade de extensão na universidade tem importância crucial na formação e
capacitação de discentes no que tange à inclusão social e participação no cotidiano da
população caxiense. O maior contato com essa e seus maiores problemas gera uma
compreensão crescente, sensibilização do discente e a possibilidade de intervenção naquela
realidade com a qual esse se depara.
A partir do período de observação nas UBS’s escolhidas, foi possível identificar
fatores influenciadores da limitação do adequado autocuidado como, por exemplo, e
majoritariamente, a falta de entendimento acerca da DM e do pé diabético. Além disso, a
aplicação das palestras educativas contribuiu de forma efetiva para a disseminação do
conhecimento sobre uma complicação tão evitável como é a do pé diabético.
O trabalho desde o início do projeto foi colaborativo de todas as partes profissionais
das duas unidades, as quais se mostraram muito interessados nos objetivos de tal extensão
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para os pacientes que são atendidos por tais UBS. Tal apoio tornou-se fundamental para o
desenvolvimento pleno de todo o projeto. Isso demonstra que os objetivos do presente
projeto de estudo e extensão não cessarão em seu término, mas continuarão intervindo para
maior qualidade da população assistida por tais profissionais, agora mais conscientizados
acerca da importância e necessidade da transmissão adequada e entendível aos pacientes.
Figura 1- Entrevista de paciente com aplicação do questionário de perfil sociodemográfico e clínico.

Fonte: Pesquisa direta (2019).

Fig.02- Aplicação do questionário de perfil sociodemográfico e clínico.

Fonte: Pesquisa direta (2019).
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Fig.03- Palestra sobre autocuidado e prevenção ao Pé Diabético.

Fonte: Pesquisa direta (2019).

Fig.04- Palestra sobre autocuidado e prevenção ao Pé Diabético.

Fonte: Pesquisa direta (2019).
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Fig.05- Palestra sobre autocuidado e prevenção ao Pé Diabético.

Fonte: Pesquisa direta (2019).

Fig. 06 - Entrega de panfletos explicativos sobre diabetes.

Fonte: Pesquisa direta (2019).
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Fig.07- Explicação a paciente sobre a importância do autocuidado dos pés.

Fonte: Pesquisa direta (2019).

Fig.08- Exame físico das possíveis alterações identificadas como atores de risco para o desenvolvimento do Pé Diabético.

.
Fonte: Pesquisa direta (2019)
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Fig.09 e 10- Exame físico das possíveis alterações identificadas como fatores de risco para o desenvolvimento do Pé
Diabético.

Fonte: Pesquisa direta (2019).

157

Fig 10- Panfleto educativo acerca do Pé Diabétivo e sua prevenção.

Fonte: Elaboração própria (2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
▪

Foi percebido que a grande maioria (82,3%) dos pacientes não tinham
conhecimento acerca do pé diabético e nem dos riscos que estavam sujeitos para
adquiri-lo;

▪

Constatou-se que a maioria dos pacientes (65,7%) apresentou certo grau de perda de
sensibilidade em alguns pontos ou em todo o pé;

▪

As atividades do projeto focalizaram na promoção da saúde e a adesão significativa
à prevenção, valorizando o diálogo e a confiança com os participantes;

▪

Mostrou-se como uma oportunidade de coletivamente abrir-se espaço para
expressão e socialização, possibilitando a ampliação do campo vivencial;

▪

Divulgação de dados condizentes com a realidade no município de Caxias – MA;

▪

Observou-se uma maior adesão ao autocuidado e tratamento efetivo;

MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO
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Foi realizada nas UBS’s a divulgação do projeto por meio dos agentes comunitários
de saúde ao visitarem o domicílio da população da região assistida pelas unidades e
convidarem-na para as palestras e participação nos exames dos pés. No mural das UBS’s
foram colados cartazes com as informações dos dias e horários da ocorrência das
atividades, antecipadamente. Tais ações corroboraram significativamente para o grande
volume de participantes diretos e indiretos do projeto.
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CAPÍTULO XVI
FATORES DE RISCO PARA ABORTO ESPONTÂNEO
Júlia de Almeida Nunes Murta73; Lóren Gabrielle Lopes Fernandes74;
Pollyana Cecília de Carvalho Almeida75; Renata Barbosa Zica76;
Yasmin Teixeira Silveira Mendes77.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-16

RESUMO:
O abortamento é definido como a interrupção da gravidez antes de atingida a viabilidade
fetal. Este trabalho tem como objetivo compreender fatores de risco que acarretam aborto
espontâneo. Muitos fatores podem causar abortos espontâneos, mas dentre os citados
acima, o aumento da idade materna se caracteriza como a causa mais provável do aborto,
uma vez que a ocorrência da falência ovariana e consequente menopausa é fato fisiológico
à vida da mulher.
PALAVRAS-CHAVE: Aborto. Saúde da Mulher. Saúde Pública.

INTRODUÇÃO
O abortamento é definido como a interrupção da gravidez antes de atingida a
viabilidade fetal. A Organização Mundial da Saúde estabelece como limite para caracterizálo a perda de conceptos de até 22 semanas ou 500 gramas 1. Os índices de abortamento
espontâneo aumentam com a idade da mulher, sendo mais frequentes após os 35 anos 2.
Causas maternas sistêmicas, como infecções e insuficiência luteínica, são seguidas de
abortamentos precoces ou tardios na mesma proporção3.
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OBJETIVO
Compreender fatores de risco que acarretam aborto espontâneo

MATERIAIS E MÉTODOS
Esse resumo literário é um estudo descritivo, realizado a partir de cinco artigos
científicos, publicados entre 1998 e 2013, adquiridos na biblioteca eletrônica SciELO.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da investigação acerca do tema foi constatado que a insuficiência de corpo
lúteo pode ser uma das causas das perdas conceptuais precoces. A baixa produção de
progesterona com a maturação endometrial insuficiente para suportar a nidação e o
desenvolvimento do ovo foi sugerida como mecanismo destas perdas³. Já as infecções
maternas por alguns agentes, como Chlamydia trachomatis, citomegalovírus, Toxoplasma
gondii, Mycoplasma hominis e Listeria monocytogenes, foram relacionadas ao aborto
único, mas não ao aborto recorrente4.
Portanto, a causa mais provável pro aborto é a maior idade materna, uma vez que
quanto maior a idade, maiores são os riscos de malformações e anomalias fetais. Isso ocorre
porque o envelhecimento ovariano (também conhecido como reserva ovariana) - perda da
saúde reprodutiva dos ovários e óvulos (oócitos) - está associado ao declínio no número de
folículos ovarianos.
Os hormônios tornam-se insuficientes, falta ovulação, diminui a fertilidade, as
menstruações se tornam irregulares, depois escassas, vão cessando gradualmente e,
finalmente, desaparecem completamente de forma irreversível. Este fenômeno é conhecido
como menopausa e geralmente ocorre em uma idade média de 51 anos 5.

CONCLUSÃO
Muitos fatores podem causar abortos espontâneos, mas dentre os citados acima, o
aumento da idade materna se caracteriza como a causa mais provável do aborto, uma vez
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que a ocorrência da falência ovariana e consequente menopausa é fato fisiológico à vida da
mulher.
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CAPÍTULO XVII
FUNDAÇÃO E FILIAÇÃO DO COMITÊ NÃO-PLENO UFMA PINHEIRO À
IFMSA BRAZIL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Karlla Karinne Martins Coelho Bringel78; Amanda Patrícia Vasconcelos Matos79;
Amanda Lopes de Freitas80; Cristiene Neta de Sá Araújo81;
Sueli de Souza Costa82.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-17

RESUMO:
Este trabalho tem como objetivo principal relatar a experiência da filiação do Comitê NãoPleno UFMA Pinheiro à IFMSA Brazil desde a produção da Ficha de Submissão de
Atividade (FISA) até a defesa da candidatura à Não-Plenitude. A experiência, além de
permitir a interação entre os componentes do comitê, garantiu também a integração do
campus à IFMSA Brazil possibilitando, por conseguinte, um contato mais próximo com
pessoas fora do ambiente acadêmico.
PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde. Infecções sexualmente transmissíveis. Saúde
coletiva.

INTRODUÇÃO
O curso de medicina na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) Campus
Pinheiro, iniciou-se em 2014 e, como em todo início, apresentou dificuldades estruturais e
organizacionais, sobretudo por ser uma instituição localizada em área interiorana com baixo
índice de desenvolvimento humano (IDH). No entanto, apesar das adversidades, as
melhorias presenciadas nos últimos anos trouxeram à tona a possibilidade de contribuir
com o progressivo crescimento do campus, a partir da formação do Comitê aspirante à
filiação à Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina(IFMSA
Brazil), apoiado pela Coordenação do curso de medicina UFMA-Pinheiro e pelo Centro
Acadêmico de Medicina Pericumã (CAMEP). Todos, em conjunto, acreditam que as
atividades estimuladas pela IFMSA Brazil são essenciais para o bom desenvolvimento
acadêmico, refletindo na atuação profissional posterior.
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OBJETIVOS
Relatar a experiência da filiação do Comitê Não-Pleno UFMA Pinheiro à IFMSA
Brazil desde a produção da Ficha de Submissão de Atividade (FISA) até a defesa da
candidatura à Não-Plenitude.

RELATO DE EXPERIÊNCIA
Os membros fundadores se reuniram a fim de pesquisar e entender sobre a IFMSA
Brazil. O processo se deu início por e-mails trocados com o Vice President for Internal
Affairs (VPI) que orientou as etapas a serem seguidas para a filiação, e a partir disso
produzimos nossa primeira FISA. Os discentes realizaram pesquisas bibliográficas
abrangendo o eixo temático da atividade, seguido de capacitação com um docente da
UFMA para elaboração do material digital e metodologia de comunicação apresentados
durante a atividade. Realizou-se uma ação de educação em saúde, na escola pública José de
Anchieta, abordando os principais métodos contraceptivos e as principais infecções
sexualmente transmissíveis, com ênfase para o HIV/AIDS.
Assim, utilizando metodologias ativas de ensino-aprendizagem, procuramos levar
informações essenciais para os alunos do ensino médio e fomentar debates, garantindo um
entendimento produtivo diante de um tema com grande relevância na saúde pública.
Posteriormente, recebemos a carta convite à 55ª Assembleia Geral (AG), em Curitiba,
permitindo, desse modo, a possibilidade de pleitear a candidatura a Comitê Não-Pleno.
Com o apoio do CAMEP, Coordenação do curso de medicina e a Associação Médica
Brasileira (AMB) a atual Presidente Local foi à AG e defendeu a nossa candidatura.

RESULTADOS
Desde a fundação do comitê até a execução da atividade, os fundadores tiveram a
oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre a temática abordada na FISA e,
também, sobre a IFMSA Brazil baseando-se em literaturas científicas e capacitações. Além
disso, houve grande interação dos alunos da escola-alvo que se demonstraram interessados
em sanar suas dúvidas durante a atividade. Ademais, o trabalho coletivo, a fim de obter a
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filiação do nosso comitê, foi bastante satisfatório, o que nos proporcionou, hoje, sermos
Comitê Não-Pleno UFMA Pinheiro.

CONCLUSÃO
A experiência, além de permitir a interação entre os componentes do comitê,
garantiu também a integração do campus à IFMSA Brazil possibilitando, por conseguinte,
um contato mais próximo com pessoas fora do ambiente acadêmico. Além disso, há o
acréscimo de valores humanísticos aos discentes de medicina, essenciais para a formação e
boa atuação profissional futura.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção em Saúde, Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Cuidando de Adolescentes: orientações básicas para a saúde
sexual e a saúde reprodutiva, [recurso eletrônico], 2015. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidando_adolescentes_saude_sexual_reprodut
iva.pdf>. Acesso em 04 fev 2019
MANTOVANI, G. D.; TRES, B.; SILVA, R. M. M.; MOURA, C. B. Comparação de
dúvidas sobre sexualidade entre crianças e adolescentes. Contexto & Educação, v. 29, n.
92,
p.72-90,
2014.
Disponível
em:
<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/2968/3622>. Acesso em 04 fev
2019

166

CAPÍTULO XVIII
INTERFERÊNCIA DA MELATONINA NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO
AUTISMO: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA
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Fernanda Alves Maia87; Marise Fagundes Silveira88.
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RESUMO:
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento que
possui como principais manifestações a dificuldade de interação social, alterações da
comunicação e comportamentos estereotipados. Associado a isso, percebe-se que são
comuns mudanças no ritmo circadiano que interferem na manutenção da rotina desses
indivíduos, agravando seu quadro clínico. Nesse sentido, foi desenvolvida uma pesquisa
descritiva nas bases Lilacs, Medline e Pubmed, com o objetivo de realizar uma revisão
integrativa da literatura, relacionando os baixos níveis de melatonina ao agravo da
sintomatologia do Transtorno Autístico. Os resultados obtidos mostraram que os indivíduos
com TEA possuem maior tendência a desenvolver uma deficiência de melatonina, e a
suplementação com esse hormônio proporciona melhoras do padrão de sono e na
sintomatologia desse transtorno, que podem ser explicados pela ação antioxidante desse
mediador endócrino e pela atuação no neurotrofismo/ neuromodulação.
PALAVRAS-CHAVE: Transtorno Autístico. Melatonina. Ritmo Circadiano.

INTRODUÇÃO
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um distúrbio clinicamente
heterogêneo do desenvolvimento neurológico, caracterizado pelo prejuízo na interação
social recíproca e na comunicação social adjunto a padrões de movimentos estereotipados e
restritivos, cujos sintomas comumente se manifestam pela primeira vez em pré-escolares e

83Graduando

de Medicina e Iniciação Científica na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Minas Gerais,
Brasil. Email: luisfrm1591@gmail.com.
84Graduanda de Medicina e Iniciação Científica na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Minas Gerais,
Brasil. Email: luanaoliveirat73@gmail.com.
85Graduanda de Medicina e Iniciação Científica na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Minas Gerais,
Brasil. Email: anajumed73@gmail.com.
86Graduanda de Medicina e Iniciação Científica na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Minas Gerais,
Brasil. Email: annacarolsp1312@gmail.com.
87Bióloga, Doutora em Ciências da Saúde, Departamento de Fisiopatologia da Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes), Minas Gerais, Brasil. Email: falvesmaia@gmail.com.
88
Professora do PPGCS, Doutora em Ciências da Saúde, Departamento de Ciências Exatas da Universidade Estadual de
Montes Claros (Unimontes), Minas Gerais, Brasil. Email: ciaestatistica@yahoo.com.br.

167

escolares, mas que persistem ao longo da vida, podendo modificar o comportamento do
indivíduo nas esferas social e profissional1.
A etiologia desse transtorno é poligênica e ambiental, caracterizando uma herança
multifatorial, o que define uma variabilidade fenotípica ampla a partir da interação que
ocorre dentro do genoma individual entre vários genes e entre os genes e o ambiente 2,3.
Nesse sentido, destaca-se que os fatores genéticos determinam, aproximadamente, 35% a
40% das causas conhecidas do TEA, à medida que 60% a 65% relacionam-se aos
determinantes ambientais, sejam esses pré-natais, perinatais ou pós-natais2,3.
Dessa forma, menciona-se que a heterogeneidade clínica característica do TEA,
secundária à interferência dos fatores ambientais, sugere um aumento considerável em sua
prevalência mundial4,5,6, o que demonstra a importância de verificar os principais fatores
relacionados

a

esse

crescimento

bem

como

as

repercussões

sintomatológicas

concomitantes. É importante destacar que o TEA é, no mundo, uma das dez causas
principais de incapacidade em escolares, o que pode estar relacionado a intercorrências
comumente associadas à saúde dessas crianças, como os distúrbios do sono 7,8.
Dentre as condições mais recorrentes no TEA, destaca-se as disfunções do sono,
cuja característica mais evidente é a incapacidade de manter a latência necessária, com
dificuldade para iniciar ou manter o sono, presença de despertar noturno e de déficits
durante a vigília9. Esses distúrbios são 40% a 80% mais frequentes nessa população em
comparação a crianças neurotípicas, o que pode agravar a sintomatologia comportamental
associada e intensificar os sintomas existentes 9,10,11. Relacionado a isso, baixos níveis de
melatonina, hormônio sintetizado pela glândula pineal e envolvido na regulação do ciclo
sono-vigília, são comumente encontrados em pessoas com TEA 10, sugerindo que
anormalidades na fisiologia e nas concentrações desse mediador endócrino assim como
alterações genéticas podem influenciar diretamente os problemas de sono e de
comportamento nesses indivíduos12. Nesse sentido, o objetivo desta revisão é avaliar como
o hormônio melatonina interfere no Transtorno do Espectro Autista.

MATERIAIS E MÉTODOS
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No intuito de identificar os estudos que tratam sobre a relação entre o hormônio
melatonina e o TEA, utilizou-se como fontes bibliográficas: a base de dados Pubmed, que é
um arquivo digital desenvolvido pela National Library of Medicine dos Estados Unidos;
Lilacs, base que contém a produção científica e técnica em saúde dos países da América
Latina/Caribe e que complementa outra base internacional, que também foi utilizada,
Medline. Essas fontes de dados se destacam ao facilitar o acesso, disponibilizando, por via
online, uma produção científica diversificada, o que garante maior comunicação entre os
diversos profissionais e pesquisadores mundialmente, o que permite que o conhecimento
seja adquirido, questionado, aplicado ou revisado. Dessa maneira, entende-se que este
estudo se configura, do ponto de vista metodológico, como uma revisão integrativa de
literatura.
Inicialmente, realizou-se um pré-estudo exploratório, iniciado no mês Outubro do
ano 2019, cujo objetivo era identificar os descritores, referenciados no sítio online dos
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), que seriam adequados ao propósito deste
trabalho, selecionando-se os seguintes: “Autistic disorder”, “Melatonin” e “Circadian
Rhythm”. Por meio dos descritores eleitos, efetuou-se uma revisão sobre os trabalhos
científicos disponíveis sobre o tema escolhido.
Durante a pesquisa nas bases de dados, a opção “busca avançada” e a utilização dos
descritores supracitados permitiram que 143 resultados fossem oferecidos, dos quais 32
eram repetidos em diferentes bases de dados. Quanto à seleção dos trabalhos, determinouse como critérios de inclusão: idioma (língua inglesa, portuguesa ou espânica); ano de
publicação (os publicados entre janeiro de 2009 e outubro de 2019) e a disponibilização
online dos resumos. Uma análise crítica foi realizada, os resumos que não estavam
inseridos nesses critérios foram descartados e os artigos relacionados ao tema e
disponibilizados de maneira completa foram filtrados. Procedeu-se com a leitura e análise
dos resumos, títulos e informações adicionais de cada artigo, o que foi realizado por 4
revisores independentes, para avaliar se o eixo temático desses artigos correspondia ao
desta revisão, se as pesquisas foram desenvolvidas com seres humanos e se apresentavam
caráter observacional ou epidemiológico.
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Dos 143 resultados iniciais, 26 foram coerentes aos critérios de seleção e ao
objetivo deste estudo. Em seguida, todos os selecionados foram lidos pelos revisores e 17
documentos foram excluídos, uma vez que, apesar de no título terem feito referência ao
tema proposto, durante a leitura percebeu-se que não estavam adequados ao escopo desta
revisão. Dessa maneira, ao final 9 estudos foram incluídos e seus dados agrupados em uma
ferramenta previamente desenvolvida, na intenção de facilitar a compreensão dos
resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estabelecimento de um período cronológico, que varia entre os anos 1960 e 2018,
permite observar a crescente prevalência do Transtorno do Espectro Autista (TEA) a partir
de estudos conduzidos nos Estados Unidos4,5,6. Inicialmente, observa-se que na década de
60 estimou que cerca de 4,1 casos de TEA estavam presentes em cada amostra de 10.000
pessoas4, enquanto, em 2006, esse número aumentou para, aproximadamente, 40 a 60 casos
de TEA a cada 10.000 crianças5 e, por fim, um caso de TEA a cada 54 crianças neurotípicas
em 20206.
Dessa maneira, cita-se que crianças com TEA apresentam uma alta taxa de
distúrbios do sono, relatando-se dificuldades para dormir em até 67% das crianças autistas8.
Vários estudos que associaram o uso de melatonina ao tratamento de distúrbios do ritmo
circadiano em TEA demonstraram a eficiência desse hormônio na melhora da qualidade do
sono, com pouco ou nenhum efeito colateral, mas o mecanismo envolvido nessa potencial
melhora não é bem estabelecido, variando entre a atuação desse hormônio no alinhamento
do padrão circadiário ou a ação como agente hipnótico ou sedativo 9,10,11,12,13.
Notou-se que uma diminuição da concentração de melatonina provoca desordem na
coordenação temporal dos osciladores centrais e periféricos do sistema nervoso, gerando
alterações no ciclo circadiano. Em pessoas com TEA, tais modificações, associadas à
dificuldade em interpretar os sinais sociais, podem aumentar a ansiedade e o estresse, uma
vez que é característica a tendência desses indivíduos de aderir inflexivelmente a rotinas,
ocasionando prejuízo do sono e agravamento dos sintomas comportamentais 10.
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Ademais, a melatonina regula os níveis de neurotransmissores 12 e auxilia na
regulação da plasticidade sináptica, ou seja, um desequilíbrio no sistema de
neurotransmissores excitatórios (glutamatérgicos) e inibitórios (GABAérgicos) podem estar
implicados nessa patogênese, exemplificado a partir da susceptibilidade a uma produção
demasiada de neurotransmissores e de receptores excitatórios. Assim, sem a função
neuronal GABAérgica adequada, o sistema nervoso dessas crianças torna-se hipersensível à
excitotoxicidade durante o período de desenvolvimento 12.

Além disso, a melatonina

também está envolvida na melhora de certas anormalidades fisiológicas comuns em
indivíduos com TEA devido a sua potente

ação antioxidante, que contribui para a

formação da glutationa, impedindo os danos inflamatórios causados pelos radicais livres
presentes em excesso nesse grupo, que sofre de maior estresse oxidativo e que tem níveis
reduzidos de antioxidantes em comparação com indivíduos neurotípicos 9,12,13.
Nesse sentido, o uso desse hormônio é essencial para o neurotrofismo, adequação
das sinapses e consequente diminuição nos distúrbios neurocomportamentais, diminuindo
as disfunções do desenvolvimento cerebral e a suscetibilidade a fatores de risco
ambientais14.

Assim, como algumas crianças com TEA parecem ser deficientes em

melatonina, sugere-se que o uso regular de um derivado exógeno deve aumentar a
coordenação temporal dos osciladores centrais e periféricos, garantindo maior regularidade
do ritmo circadiano9, o que deve ser oferecido a partir da liberação contínua em doses
baixas desse hormônio, a fim de manter níveis plasmáticos mais fisiológicos e consistentes
por mais tempo no organismo dos portadores desse transtorno, diferente das preparações de
liberação rápida, que, devido à meia vida curta, são mais eficazes apenas na indução do
sono11.

CONCLUSÕES
Em conclusão, é perceptível a maior susceptibilidade de crianças com o Transtorno
do Espectro Autista (TEA) a problemas graves e persistentes de sono, o que sugere o
potencial terapêutico da melatonina de liberação contínua em doses baixas, combinada à
terapia comportamental, fornecendo um tratamento eficaz, seguro e realista para crianças
com autismo. Ademais, entende-se que a melatonina pode ser facilmente suplementada e,
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portanto, utilizada como terapêutica eficaz no TEA, ao contribuir para a coordenação dos
ritmos circadianos, para melhora da qualidade do sono e para o adequado funcionamento do
sistema nervoso.
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CAPÍTULO XIX
INVAGINAÇÃO INTESTINAL: UMA REVISÃO SOBRE DIAGNÓSTICO E
ABORDAGEM CIRÚRGICA
Luana Alkmim Fonseca89; Larissa Café Teixeira90;
José Miguel Fernandes Soares Neto91; João Vitor Costa Maia92;
Cássio Costa93.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-19

RESUMO:
Este trabalho tem como principal objetivo analisar invaginação intestinal quanto ao seu
diagnóstico e tratamento. Como processo metodológico, foi realizada uma revisão narrativa
de literatura no mês de agosto de 2019, nas bases de dados PubMed, LILACS e SciELO. A
abordagem clínica pode ser feita nos casos em que não exista sofrimento intestinal, sendo o
principal procedimento, a redução hidrostática guiada por ultrassom ou o enema baritado,
que pode tanto ser método diagnóstico, como terapêutico.
PALAVRAS-CHAVE: Invaginação intestinal. Diagnóstico. Abordagem cirúrgica.

INTRODUÇÃO
Segundo Branco et al. (2016), a invaginação intestinal é um evento em que ocorre a
penetração de um segmento proximal do trato gastrointestinal em uma porção distal do
mesmo. É a causa mais comum de obstrução intestinal em crianças de três meses a seis
anos e atinge mais o sexo masculino em proporção de 3:1. Cassarotti e Oliveira (2018)
afirmam que é a segunda causa mais comum de emergência abdominal infantil e pode ser
causada por qualquer fenômeno irritativo que altere o padrão normal do peristaltismo.
Acrescentam que a clínica é composta por dor abdominal, fezes sanguinolentas e massa
palpável, a depender da evolução da doença. Teixeira et al. (2013) infere que o diagnóstico
de invaginação intestinal é dado por exames de imagem como: ultrassom, radiografia,
colonoscopia e tomografia e a abordagem cirúrgica é o tratamento mais indicado para essa
doença.
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OBJETIVO
Analisar invaginação intestinal quanto ao seu diagnóstico e tratamento.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão narrativa de literatura no mês de Agosto de 2019, nas
bases de dados PubMed, LILACS e SciELO. Foram utilizadas como palavras-chave:
invaginação intestinal e intussuscepção. Após análise, foram excluídos os que não
estivessem disponíveis na integra online em português, nos últimos 10 anos, totalizando 5
trabalhos restantes.

DISCUSSÃO
O diagnóstico deve ser feito precocemente, dentro de até 24 horas, para diminuir a
mortalidade da doença, pois pode complicar com perfuração intestinal, necrose ou ser fatal.
(ILIAS, 2012). Os exames de imagem são importantes para identificar qual foi o segmento
acometido pela doença. No ultrassom, o sinal de pseudorim visto na visão longitudinal e o
sinal do alvo na visão transversal são sugestivos de invaginação. Na radiografia, podem
existir sinais de obstrução intestinal e a colonoscopia pode ser útil quando a doença
acomete o cólon. A tomografia é o melhor exame para avaliar essa patologia e pode mostrar
uma imagem característica de invaginação intestinal, que é a imagem em alvo com camadas
concêntricas do intestino invaginado, porém a TC não consegue diferenciar a invaginação
intestinal de uma neoplasia, sendo o diagnóstico de certeza somente pela laparotomia.
(TEIXEIRA, 2013).
O tratamento deve ser uma escolha do cirurgião, podendo ser conservador ou
cirúrgico. A abordagem cirúrgica é a escolha quando há sinais de sofrimento intestinal,
choque, perfuração intestinal ou invaginação com o diagnóstico maior que 48 horas, sendo
a laparoscopia o mais indicado, por ser uma abordagem menos invasiva e por diminuir a
chance de complicações. A ressecção por laparotomia convencional deve ser a escolha
terapêutica nos casos de necrose intestinal ou naqueles casos em que há dúvidas sobre a
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malignidade da massa, devendo esta ser estudada histopatologicamente para o seguimento
do tratamento.
A abordagem clínica pode ser feita nos casos em que não exista sofrimento
intestinal, sendo o principal procedimento, a redução hidrostática guiada por ultrassom ou o
enema baritado, que pode tanto ser método diagnóstico, como terapêutico. Esse tipo de
tratamento é o mais comumente realizado em crianças. (RENOINER, 2012)
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CAPÍTULO XX
LÍTIO NA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA ASSOCIADA A DIABETES
INSIPIDUS
Miguel Moni Guerra Cunha da Câmara94; Caroline Souza Araujo95;
Melissa Wohnrath Bianchi96; Lara Cândida de Souza Machado97.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-20

RESUMO:
O objetivo desta revisão sistemática é o de compreender os efeitos do lítio sobre a
insuficiência renal crônica associada a diabetes insipidus, através da busca e triagem de
artigos especificamente relacionados ao assunto abordado. Esta revisão sistemática foi
elaborada através de artigos encontrados na US National Library of medicine. Conclui-se,
portanto, que a administração do lítio representa sérios problemas renais ao paciente se o
tratamento não for realizado correta e cautelosamente, considerando as singularidades de
cada paciente.
PALAVRAS-CHAVE: Diurese. Hipopotassemia. Hipercalemia.

INTRODUÇÃO
Aquaporina-2 é a proteína reguladora de água expressa no ducto coletor e túbulo
conector, sendo de extrema importância na manutenção do balanço hidroeletrolítico no
organismo, relacionada diretamente com o hormônio antidiurético (ADH). Desregulações
das AQP2 são associadas a quadros clínicos como diabetes insipidus nefrogênica
hereditária, diabetes insipidus induzida por lítio, insuficiência renal aguda e crônica e
síndrome nefrogênica.
A administração de lítio é uma alternativa terapêutica indicada, comumente, no
tratamento de episódios maníacos nos transtornos afetivos bipolares, podendo causar
severos danos à função renal do paciente em terapia de longo termo, desencadeando além
da diabetes insipidus nefrogênica, e mais raramente, o estágio final de doença renal crônica
(ESRD).
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O objetivo desta revisão sistemática é o de compreender os efeitos do lítio sobre a
insuficiência renal crônica associada a diabetes insipidus, através da busca e triagem de
artigos especificamente relacionados ao assunto abordado.

MATERIAL E MÉTODOS
Esta revisão sistemática foi elaborada através de artigos encontrados na US National
Library of medicine e os critérios de inclusão foram: 1) artigos escritos em inglês,
português, espanhol ou francês, com resumos disponíveis na plataforma de dados; 2)
artigos publicados de 1990 em diante e 3) artigos científicos cujo conteúdo seja diretamente
relacionado ao tema deste trabalho.
Foram utilizadas para a busca dos artigos as seguintes palavras-chave e as suas
combinações nas línguas portuguesa e inglesa: diurese, hipopotassemia e hipercalcemia.
Total de nove artigos encontrados, não havendo exclusões, considerando a relação direta
com o assunto abordado no título e o integral adequamento aos prévios critérios de
inclusão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A insuficiência renal crônica progressiva ocorre em aproximadamente 20% dos
pacientes em tratamento a longo termo com lítio, dentre os quais alguns desenvolvem
insuficiência renal grave devido a administração de lítio, possivelmente em conjunto com
outros fatores somáticos, na forma de nefrite intersticial. (LE ROY; DELMAS;
VERDOUX, 2008).
Em pacientes com taxa de filtração glomerular menor que 14ml/min podem
desenvolver falência dos mecanismos de concentrar urina, incluindo insensitividade ao
ADH, resultando na produção de urina hipotônica e perda excessiva de água através da
diurese. (NEITHERCUT ET AL; 1990).
Sabe-se, também, que o Lítio é um poderoso inibidor da enzima glicogênio sintase
quinase 3β, sendo isso associado a menor atividade da adenil ciclase com redução dos
níveis intracelulares de adenina-monofosfato-cíclico (AMPc), interferindo na síntese e
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transporte de AQP2, impedindo permeabilidade à água (GALIZIA; MARINO; KOTSIAS,
2012).
A baixa ativação das AQP-2 é associada geralmente a quadros de Hipopotassemia,
com leves prejuízos na concentração da urina, enquanto a inativação da adenilciclase e
menor potencial funcional do ADH estão relacionados a Hipercalcemia.

CONCLUSÃO
O quadro clínico do paciente que recebe lítio varia bastante, dependendo de fatores
como idade, duração da terapia com lítio e pré-existência de nefropatias. Em indivíduos sob
administração crônica, a função renal é reduzida comparada a pacientes que não receberam
a substância, sendo possível, porém, estagnar os danos renais e prevenir complicações mais
graves se a administração do lítio for cessada cedo.
É possível ajuste terapêutico a fim de evitar maiores danos ao paciente, através de
monitoramentos já citados. Ressalta-se que em casos de nefropatias pré-existentes, como
diabetes insipidus ou insuficiência renal crônica, o paciente deve receber acompanhamento
mais cauteloso e próximo, já que a depuração dele já é reduzida.
Sabe-se através de estudos de campo que a diabetes insipidus em pacientes que
recebem lítio é a enfermidade mais comum, enquanto a ESRD é rara de se encontrar. Temse também que Redução da capacidade de filtração glomerular é associada com a duração
da terapia com lítio e idade do paciente, enquanto a redução da capacidade de concentrar
urina está associada apenas à duração da terapia.
Conclui-se, portanto, que a administração do lítio representa sérios problemas renais
ao paciente se o tratamento não for realizado correta e cautelosamente, considerando as
singularidades de cada paciente.
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RESUMO:
O manejo de pacientes com encefalopatia crônica não progressiva da infância por mãescuidadoras na rotina diária lhes acarreta sobrecarga física, responsável por estados
dolorosos das articulações e músculos, muito frequentes nessa população. A aprendizagem
de técnicas corporais para realização de automassagem, auto alongamento e auto
relaxamento materno contribuem para a prevenção de desconfortos musculoesqueléticos e
alterações posturais, ou seu agravamento. Este trabalho tem como principal objetivo
promover a conscientização de mães-cuidadoras sobre desconfortos musculoesqueléticos
relacionados ao manejo inadequado e prolongado de seus filhos na rotina doméstica.
Favorecer a aprendizagem materna de técnicas corporais aplicadas ao autocuidado
musculoesquelético para prevenção e alívio dos sintomas. Como método/metodologia foi
utilizada a seleção de conteúdo técnico-científico sobre o tema. Escala Visual AnalógicaDor (EVA) aplicada às mães-cuidadoras. Seleção, ensino e treino das mães de técnicas
corporais que aliviam tensões e dores musculares e melhoram a postura nas atividades da
vida diária. Como resultado, a produção de vídeo educativo e informativo. Incremento da
educação permanente do público-alvo envolvido.
PALAVRAS-CHAVE: Mães-cuidadoras. Estresse físico. Paralisia cerebral.
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INTRODUÇÃO
O cuidado é utilizado como forma de ajudar o crescimento e desenvolvimento de
um ser, promover a cura e preservar a vida, assim, o ato de cuidar envolve uma relação
afetiva entre cuidador e o ser que é cuidado. O cuidado é essencial para a sobrevivência
humana e importante para possibilitar uma morte tranquila e digna, portanto, é vital para os
relacionamentos humanos, e um fator decisivo para a sobrevivência do homem ao longo da
história. (LEININGER, 1984; BOEHS e PATRICIO, 1990; CORBANI et al., 2009).
O papel do cuidador da área da saúde é o de assumir a responsabilidade de atender
às necessidades básicas da pessoa que é cuidada, além de fornecer suporte para manter e
melhorar a qualidade de vida. A ele será atribuída toda a responsabilidade em torno da
tomada de decisão e a realização das atividades de vida diária do indivíduo que necessita
dos cuidados, caso este não possa fazê-lo; é essa pessoa também que enfrenta todos os ônus
na realização de tais cuidados. (BECK e LOPES, 2007).
Antigamente, a maior parte das mulheres tinha a função de cuidar de seus filhos e
garantir os afazeres domésticos, sendo essas suas atividades exclusivas. Entretanto, como
nos lembra Karsch (2003), nos dias atuais, com o desenvolvimento do mundo do trabalho,
as mulheres passaram a desempenhar dupla jornada, ou seja, além de realizarem o trabalho
externo, essas mulheres realizam em sua grande maioria as tarefas domésticas, os cuidados
de seus filhos, a organização da casa e realização das refeições, muitas vezes sem contar
com o auxílio, mínimo sequer, de algum outro membro da família.
Portanto, quando o tema é a Encefalopatia Crônica não Progressiva da Infância,
popularmente conhecida por Paralisia Cerebral, em geral as mães são as pessoas que se
dedicam integralmente aos cuidados de seus filhos portadores, dificultando-lhes a
realização de qualquer trabalho externo pelo fato de se tornarem as principais, ou únicas,
cuidadoras. Apresentadas estas breves reflexões iniciais, trazemos ao conhecimento do
leitor que as mães de crianças portadoras da referida encefalopatia e que receberam alta da
clínica-escola de uma Universidade privada do município de Campinas, Estado de São
Paulo, foram escolhidas como público-alvo deste estudo, realizado por um Grupo de
Alunos Voluntários da Extensão, abreviado por GAVE, vinculado à Pró-Reitoria de
Extensão e Assuntos Comunitários da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O
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trabalho do GAVE se relacionou ao projeto docente de extensão universitária denominado
“Educação permanente dos cuidadores de pacientes portadores de encefalopatia crônica não
progressiva da infância em alta referendada da Clínica de Fisioterapia da PUC-Campinas” e
teve por objetivo identificar queixas relacionadas ao estresse físico (corporal) e mental no
público-alvo, constituído pelas mães-cuidadoras das crianças citadas, e educá-lo para o
aprendizado e treino de técnicas corporais, promovendo, assim, o eficaz autocuidado
materno.
Com respeito à Encefalopatia Crônica não Progressiva da Infância, as necessidades
especiais decorrentes desta lesão neurológica tornam os cuidados mais complexos, o que
constitui um desafio diário para as mães-cuidadoras que, por esta razão, podem evoluir com
danos físicos, prejuízos de ordem emocional e mental. (MENDONÇA, ASSUNÇAO, 2005;
ALTAFIM; TOYODA; GARROS, 2015).
A primeira dificuldade materna é a descoberta repentina de que o filho é portador de
sequelas decorrentes de patologia neurológica, em muitos dos casos sequelas severas. A
segunda dificuldade está relacionada à superação do choque inicial para, posteriormente,
identificar a necessidade da aquisição de orientações sobre as repercussões da doença e de
algo pragmático que as ensine a lidar com as limitações de seus descendentes. Diversos
fatores contribuem para as questões apresentadas, como, por exemplo, a dependência da
criança para cuidados e manuseios integrais e diários; consequentemente, a abdicação do
emprego e das atividades de lazer pelas mães é quase sempre inevitável, porque não
recebem o auxílio de que precisam para realizarem os cuidados do filho na rotina
doméstica. Tais tarefas e responsabilidades e a falta de apoio, somadas às suas dúvidas,
contribuem para aumentar o nível de estresse materno, interferindo negativamente no
relacionamento familiar, bem como nos aspectos pessoal, emocional e físico. (VIEIRA et
al., 2008). Assim, os prejuízos corporais decorrentes do excesso do estresse mencionado
anteriormente se relacionam sobremaneira ao sistema musculoesquelético, tendo como
resultados alterações posturais, processos inflamatórios articulares, algias na coluna
vertebral, câimbras musculares frequentes, perda da força e resistência muscular, estados
dolorosos crônicos no corpo, astenia persistente, desgastes nas articulações, inapetência,
sintomas depressivos, alteração de memória, labilidade emocional, distúrbios do sono,
cefaleia, distúrbios da atenção, agressividade, isolamento social, uso indiscriminado de
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substâncias tóxicas, tais como, drogas ilícitas, tabaco, álcool e automedicação. (ALTAFIM;
TOYODA; GARROS, 2015).
Para que os acometimentos e alterações sejam extintos, ou pelo menos mitigados,
foi de suma importância o aprendizado materno para o treino de técnicas corporais de
alongamentos musculares, relaxamento físico-mental, massagens e correção postural, sendo
estes os recursos indicados para prevenção e alívio dos desconfortos musculoesqueléticos,
tema deste estudo e que foram propostos às mães-cuidadoras envolvidas no trabalho, a fim
de contribuir para o alívio de seus problemas, além de lhes proporcionar melhor qualidade
de vida. (GEERE et al., 2012; SOUZA et al., 2015).
Recuperando dados da literatura específica na área da Fisioterapia, é importante
destacar que os alongamentos musculares diminuem a tensão muscular, previnem lesões,
recuperam o comprimento dos músculos e auxiliam no ganho da amplitude de movimento.
A respeito da massagem, esta deve ser realizada antes de qualquer exercício para auxiliar a
circulação sanguínea local, o que ajudará na prevenção de lesões e na diminuição de tensão
muscular (KISNER, COLBY, 2005; ALENCAR, MATIAS, 2010).
Além das técnicas mencionadas acima, o relaxamento físico-mental, segundo seu
criador, o médico e fisiólogo americano Edmund Jacobson (1938), proporciona ao
praticante um estado de relaxamento do corpo e um consequente estado de relaxamento
mental, pois o tensionamento progressivo e consciente de grupos musculares e o
subsequente relaxamento muscular, também consciente, produzem no indivíduo uma
sensação de bem-estar mental. Jacobson postulou, ainda, que, quando um indivíduo executa
adequadamente e de modo sistematizado sua técnica, distingue com notável facilidade
quando um músculo está tensionado e quando ele se encontra relaxado. Para o autor o
indivíduo atinge um estado em que ocorre redução da ativação de parte do sistema nervoso
central, proporcionando-lhe a sublime sensação de bem-estar, tanto no aspecto físico,
quanto no mental.
Finalmente, além das técnicas e recursos mencionados, a orientação e treino de
postura corporal materna que pudesse adequá-la ao manejo dos filhos merece destaque
neste trabalho, haja vista que o caráter preventivo do surgimento de algias musculares
decorrentes da má postura foi uma queixa bastante comum entre as mães que participaram
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do estudo para lidarem com seus filhos na rotina domiciliar. As sequelas motoras
decorrentes da encefalopatia crônica infantil indicam a necessidade de o cuidador realizar
os manuseios dos pacientes cuidando também de suas próprias posturas e posicionamentos,
fato que, na maior parte das vezes, não é possível de ser feito por motivos relacionados ao
desconhecimento pessoal e desinformação, à falta de orientação profissional, de tempo para
realizar autocuidados, entre outros.

MÉTODO
A metodologia utilizada consistiu em levantamento bibliográfico em periódicos nas
bases de dados SciELO e PubMed, além de livros das áreas específicas para seleção de
conteúdos referentes à autoaprendizagem do público-alvo sobre técnicas de massagem
corporal, alongamentos musculares, reeducação postural e relaxamento físico-mental,
segundo a técnica de Edmund Jacobson. (JACOBSON, 1938).
Outro método escolhido foi a roda de conversa com mães-cuidadoras nas oficinas
socioeducativas mensais, realizadas no setor de Pediatria da Clínica de Fisioterapia da
PUC-Campinas, São Paulo, entre os meses de junho e novembro de 2019, excetuando o
mês de julho do mesmo ano pela interrupção das atividades devido ao seguimento do
calendário da universidade para o referido mês. Inicialmente quarenta e sete mães foram
contatadas e receberam um convite para participar do trabalho e, então, todas confirmaram
presença. No entanto, no início de sua realização somente oito mães compareceram,
número esse oscilante em todos os outros encontros programados devido aos problemas de
ordem pessoal e aqueles envolvendo seus filhos, como agendamento de consultas médicas e
odontológicas, exames clínicos e laboratoriais, alterações do estado geral, dentre outros,
restando cinco delas que realmente finalizaram suas participações. Em alguns momentos
parece que alterações climáticas e condições do tempo contribuíram para a baixa
assiduidade nas atividades extensionistas.
Para a elaboração de um material educativo, compartilhado processualmente nos
encontros com o público-alvo por meio de textos curtos em linguagem acessível, imagens e
vídeos autoexplicativos, o grupo de alunos voluntários se apropriou de ensaios fotográficos
e filmagens de todas as técnicas para ensino e autoaprendizagem dos cuidadores. Sua
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finalização se deu ao final do segundo semestre de 2019, quando foi disponibilizado
definitivamente nas formas digital e impressa às mães-cuidadoras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O músculo trapézio faz parte da articulação do ombro e geralmente é a região do
corpo que mais apresenta tensão muscular. Pode ocorrer o aparecimento de pontos-gatilho,
os quais geram dor referida principalmente para a região da cabeça, acarretando cefaleia
tensional. (BUSQUET, 2009; HOFFMANN, TEODOROSKI, 2003). O estado de tensão
desse musculo é agravado devido a estresse físico, emocional e posturas inadequadas que
são adquiridas durante as atividades de vida diária das mães cuidadoras.
As técnicas de automassagem para músculos tensionados, como foi o caso dos
trapézios fibras superiores das mães, têm como efeitos fisiológicos a melhora da circulação
sanguínea e consciência corporal, diminuição das tensões musculares, algias e ansiedade,
de acordo com Seubert e Veronese (2008) e, portanto, seus benefícios têm sido
comprovados pelo público-alvo envolvido no estudo. Além disso, a técnica de massagem
estimula a liberação de hormônios vasodilatadores, como, a histamina e serotonina,
aumentando o aporte sanguíneo e linfático (CASSAR, 2001; CLAY, 2008).
A sobrecarga vivenciada pelo cuidador por cuidar de uma pessoa dependente devido
a alguma condição crônica geralmente é descrito pelo termo inglês burden, definido como
sobrecarga. O conceito de tais termos inclui os problemas físicos, psicológicos ou
emocionais, sociais e financeiros, experienciados por famílias cuidadoras, representados
tanto por aspectos subjetivos quanto objetivos, advindos do impacto do cuidar (GRATAO
et al., 2012).
As mães-cuidadoras também aprenderam técnicas de autocorreção postural para uso
durante o manuseio de seus filhos na rotina domiciliar. O esgotamento físico e psicológico
dos cuidadores tem sido associado a prejuízos na qualidade da vida, segundo as ideias de
Nohara et al. (2017). Em relação ao gênero, Picoloto e Silveira (2008) observaram que
mulheres apresentam maior índice de dor quando comparadas aos homens, e que muitas
delas apresentam dor nos ombros e nas regiões cervical e lombar ao realizarem atividades
inadequadas ou excessivas. Sabe-se que os distúrbios do ombro, por exemplo, são causados
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por fatores biomecânicos relacionados ao trabalho, como a permanência prolongada numa
mesma postura, ou com excesso carga no membro superior correspondente.
Os exercícios de alongamento são recomendados e realizados como parte essencial
de programas de treinamento físico visando desempenho de alto nível, recuperação de
indivíduos lesionados ou promoção da saúde (POLOCK, 1998; GARBER et al., 2011).
Existem dúvidas sobre a melhor forma de prescrever esses exercícios e quais os reais
benefícios para a postura corporal em pé. Ao longo dos últimos anos, alguns aspectos
começaram a ser esclarecidos como o papel benéfico dos exercícios de alongamento na
prevenção de lesões, na diminuição da dor muscular tardia (HERBERT; DE NORONHA;
KAMPER, 2011), na atenuação de deformidades posturais na coluna vertebral (BURKE et
al., 2010) e sobre o rendimento de outras capacidades motoras como força, resistência e
flexibilidade (RUBINI, COSTA, GOMES, 2007; SILVA FILHO, 2016).
O exercício de alongamento, mesmo quando não apresenta resultado significativo
na postura corporal, parece contribuir para a redução da sensação de dor na coluna
vertebral, principalmente, em pacientes com dor crônica na região cervical, (SILVA
FILHO, 2016).
Outros autores evidenciaram que os transtornos envolvendo os ombros estão
associados a fatores psicossociais como estresse, longas jornadas de trabalho e período de
descanso insatisfatório (MENDONÇA, ASSUNÇÃO, 2005). Por esta razão, nas oficinas as
mães-cuidadoras aprenderam o auto alongamento muscular para a prevenção dos referidos
transtornos. Além disso, a orientação para sua prática regular no domicílio melhora a
extensibilidade de músculos, diminuindo sua rigidez e, consequentemente, aumenta a
amplitude de movimento articular, especialmente se for realizado durante 30 segundos,
uma vez ao dia, todos os dias, (ALMEIDA, et al, 2009). Para Shrier e Gossal (2000), um
dos benefícios do alongamento, é diminuição direta da tensão muscular por meio de
alterações visco elásticas, ou a diminuição direta acarretando a inibição reflexa, com isso,
proporcionando mudança na viscoelasticidade proveniente da redução das pontes de actina
e miosina. Sendo assim, a diminuição da tensão muscular acarreta o ganho de amplitude de
movimento. Hebert (1988); Hall e Brody (2007) corroboram que os efeitos do alongamento
podem ser classificados em efeitos agudos e crônico. Os efeitos agudos, são resultantes da
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flexibilidade do componente elástico da junção miotendínea. Em relação aos efeitos
crônicos, são resultado do remodelamento adaptativo da estrutura muscular e
consequentemente, pelo acrescimento do número de sarcômeros em series, ocasionando o
comprimento muscular.
O relaxamento progressivo físico-mental, segundo a técnica de Edmund Jacobson
(1938), o qual consiste em provocar uma contração máxima de um grupo muscular,
aumentando sobremaneira sua tensão, e, segundos depois, proceder ao relaxamento
muscular máximo. Tal técnica foi aprendida pelo público-alvo e tem gerado efeitos
surpreendentes pelos relatos maternos coletados nas oficinas socioeducativas do presente
estudo. Para uma boa execução da técnica, é necessário que se repita algumas vezes até que
se consiga atingir a concentração adequada para a prática do relaxamento, pois estudos
mostram que há uma diminuição do ritmo cardíaco ao decorrer de um programa de
exercícios utilizando essa técnica (BORGES et al., 2013).
Tendo isso em vista as práticas do relaxamento foram realizadas em todas as
oficinas, nas quais também foi orientado que as mães realizassem no dia-a-dia a técnica de
relaxamento aprendida, e isso gerou efeitos surpreendentes pelos relatos maternos coletados
nas oficinas.
O relaxamento progressivo de Jacobson (1938) permite atingir uma quantidade
vasta de grupos musculares, entretanto, a musculatura que sofria maior tensão entre as mães
foram os músculos do trapézio, logo, a ênfase dos exercícios de relaxamento foi com essa
região corporal. Para o autor da técnica o indivíduo atinge um estado em que ocorre
redução da ativação de parte do sistema nervoso central, proporcionando-lhe uma sublime
sensação de bem-estar, tanto no aspecto físico, quanto no mental.
Os resultados do atual estudo sugeriram associação entre dor e sobrecarga
moderada, pois quanto maior a sobrecarga maior a chance de queixas de dores e de sua
relação com a prestação do cuidado. O acúmulo de responsabilidades e tarefas que o
cuidador assume, além da dedicação permanente, ocasiona esforço físico contínuo,
necessitando de força muscular e postura adequadas para realizar as diversas necessidades
das crianças, como auxílio no banho, transferências e ajudar na locomoção, tornando as
atividades da vida diária das crianças mais complicadas de acordo com o crescimento e
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peso delas. As crianças com lesão encefálica não progressiva da infância apresentam
distúrbios de postura e movimento que levam a uma perda motora e dificuldades para
realizar as atividades de vida diária. Por consequência, uma dependência funcional que
acarreta uma sobrecarga física, identificada no estudo (NOHARA et al., 2017).
O presente estudo confirmou o que a literatura indica: a sobrecarga do cuidado
incide sobre a figura feminina, no caso a mãe da criança, sendo mais exposta do que outros
familiares, pois, nesta situação, estão mais envolvidos nos cuidados, requerendo que ela se
coloque em segundo plano e adote um papel suplementar àqueles já desempenhados. Essa
motivação para o cuidado é uma opção pessoal e está associada a sentimentos de amor e
respeito, especialmente quando há um forte vínculo entre a mãe e a criança, pois sentem-se
gratificadas ao observar que conseguem se reestruturar mesmo em frente a dificuldades
impostas no dia a dia (NOHARA et al., 2017).
A prática do Método Pilates proporciona refinamento dos movimentos, regulagem
somática e melhora do nível de consciência corporal, podendo refletir em mudanças de
padrões habituais, e com isso facilitar ajustes posturais dinâmicos e estáticos. Acredita-se
que as modificações posturais estão associadas ao desenvolvimento da consciência
corporal, além disso, convém reconhecer que a escolha por mudar a postura frente a vida e
uma questão pessoal (ESPINOSA et al., 2018).
A manutenção da postura corporal equilibrada é uma função complexa que depende
da interação do sistema neural, por meio de estruturas exteroceptivas e proprioceptivas, e
do sistema musculoesquelético. Na tentativa de se reequilibrar, a mulher altera sua
biomecânica postural apresentando com frequência contraturas na região cervical
(BARBOSA et al., 2015).
O acúmulo de atividades em busca da melhor qualidade de vida dos filhos é difícil e
superá-los a cada dia é uma vitória. Percebeu-se que as mães vivem intensamente para os
filhos, apegam-se aos familiares, quando encontram apoio, aos amigos e à religiosidade. A
fé tem um impacto quanto às atitudes das mães em relação aos filhos com deficiência. A
esperança é uma constante na vida dessas mães, pois representa perspectiva de uma vida
mais digna. Diante dessa situação, as mães revelam que encontram força e perseverança em
uma energia sublime e divina. (VIEIRA et al., 2008).
189

CONCLUSÃO
Em vista dos argumentos apresentados, tornou-se evidente a sobrecarga física e
psicológica que mães-cuidadoras de pacientes portadores de encefalopatia crônica não
progressiva da infância apresentam quando manuseiam seus filhos sem orientações
adequadas de alongamento muscular, de postura e relaxamento físico. Este estudo apontou
para a aprendizagem de técnicas corporais aplicadas no autocuidado musculoesquelético
para a prevenção e alívio de sintomas decorrentes do excesso de trabalho corporal
inadequado pelas mães-cuidadoras. Nas atividades da extensão universitária o público-alvo
relatou melhora em regiões de maior comprometimento, como, por exemplo, ombros,
quadril, coluna cervical e lombar, comprovando, assim, a eficácia do trabalho realizado.
O material educativo, cujo conhecimento foi treinado e compartilhado com as mãescuidadoras, e disponibilizado em seus smartphones, poderá ser replicado por elas a outras
mães que enfrentam os mesmos problemas para, a partir disto, ter as orientações e as
técnicas aprendidas durante o estudo amplamente difundidas. Consagra-se, dessa maneira,
o efeito multiplicador do produto técnico-cultural final, pois, apesar do acesso restrito do
público nas oficinas, seu aprendizado e segurança foram primordiais para o manejo de seus
dependentes no ambiente doméstico e social, além de possibilitar o compartilhamento do
seu conteúdo com mães portadoras das mesmas necessidades em relação aos cuidados de
seus filhos.
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CAPÍTULO XXII
MANEJO DA NEUROPATIA AUDITIVA: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Gabriel Meireles dos Santos104; Virna Oliveira Rabelo105;
Maurílio Leonardo Campos106.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-22

RESUMO:
Este trabalho tem como principal objetivo demonstrar a importância do tratamento da NA
com Implante Coclear na prevenção da perda auditiva. A proposta trata-se de uma revisão
narrativa de literatura realizada através da Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando-se os
seguintes descritores: “perda auditiva central”, “percepção auditiva” e “criança”. Concluise que, o implante coclear, na maioria dos casos, demonstrou ser superior aos outros
métodos de tratamento na melhoria da acuidade auditiva dos pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: Perda auditiva central. Criança. Percepção auditiva.

INTRODUÇÃO
A Neuropatia Auditiva (NA) descreve uma gama de achados em que as emissões
otoacústicas estão presentes, mas o teste da resposta auditiva do tronco cerebral revela
respostas anormais ou ausentes. Esses achados sugerem que a cóclea é saudável, enquanto
um distúrbio existe nas vias de conexão com o sistema auditivo ao córtex 1. Além disso,
crianças com NA apresentam discriminação de fala pobre e estão sujeitas a um atraso no
desenvolvimento da linguagem.
O termo “dissincronia auditiva” também é usada para descrever essa condição, pois
acredita-se que explica o fraco desempenho observado em ambientes de audição exigentes 2.
A NA pode ser responsável por cerca de 10-14% das crianças diagnosticadas com perda
auditiva neurossensorial.
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OBJETIVOS
Demonstrar a importância do tratamento da NA com Implante Coclearna prevenção
da perda auditiva.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma revisão narrativa de literatura realizada através da Biblioteca
Virtual em Saúde, utilizando-se os seguintes descritores: “perda auditiva central”,
“percepção auditiva” e “criança”.
Foram encontrados 50 trabalhos na base de dados MEDLINE, destes, quatro foram
utilizados na revisão. Como critério de exclusão, adotou-se a não abordagem da neuropatia
auditiva como tema central.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O tratamento da NA é multidisciplinar e direcionado de acordo com o grau de perda
auditiva, desenvolvimento da

linguagem

e

da

perda

auditiva

neurossensorial.

Aproximadamente 20% das crianças com NA apresentarão melhora auditiva espontânea 3.
A terapia iniciada com aparelho auditivo requer monitorização para aquisição de
habilidades de fala e linguagem. Se não houver boa resposta, ICs devem ser fortemente
considerados como a próxima linha de terapia.
Os ICs proporcionaram melhoria da inaudibilidade, mesmo sendo associados a mais
fatores de risco do que os aparelhos auditivos (por exemplo, anestesia geral, ferida cirúrgica
e risco de infecção). Entretanto, os ICs geralmente apresentam resultados ruins em
indivíduos com nervos auditivos hipoplásicos na RM3,4.

CONCLUSÃO
O implante coclear, na maioria dos casos, demonstrou ser superior aos outros
métodos de tratamento na melhoria da acuidade auditiva dos pacientes.
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CAPÍTULO XXIII
NEFRECTOMIA PARCIAL PELO MÉTODO A FRIO: RELATO DE CASO
Lilian Pereira Lemos107; Camila Fecury Cerqueira108;
João Victor Bezerra da Cruz109; Everton Pereira Dias Lopes110.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-23

RESUMO:
O carcinoma de células renais (CCR) é o terceiro tipo de tumor mais comum no sistema
urinário, sendo que, na grande maioria a descoberta é incidentalmente por exames de
imagens. Desta forma, este trabalho tem como objetivo principal relatar um caso de
nefrectomia parcial a frio, devido a um carcinoma de células renais. Conclui-se que, a
conduta cirúrgica é o único tratamento curativo para o câncer renal, sendo a nefrectomia
parcial a de melhor escolha para tumores pequenos, uma vez que permite a preservação de
uma parte do parênquima renal.
PALAVRAS-CHAVE: Nefrectomia parcial. Câncer renal. Isquemia fria.

INTRODUÇÃO
O carcinoma de células renais (CCR) é o terceiro tipo de tumor mais comum no
sistema urinário, sendo que, na grande maioria a descoberta é incidentalmente por exames
de imagens. O carcinoma de células claras é a variante mais comum dos CCRs, com uma
incidência de 75%. A cirurgia é o único tratamento curativo para a patologia, sendo a
nefrectomia parcial a mais indicada para tumores menores que 4 cm.

OBJETIVO
Relatar um caso de nefrectomia parcial a frio, devido a um carcinoma de células
renais.
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RELATO DE CASO
Masculino, 49 anos, assintomático, encaminhado ao ambulatório com um USG de
aparelho urinário masculino, evidenciando uma imagem hipoecogênico no terço inferior do
rim direito medindo 3 cm, a qual foi sugerido correlação com TC para melhor
esclarecimento do diagnóstico.
Na TC de abdômen total evidenciou um nódulo heterogêneo, em terço inferior do
rim direito, medindo 3,3 x 2,0 cm. Após a lesão sugestiva de malignidade, foi agendada
uma nefrectomia parcial à direita. O procedimento transcorreu sem intercorrências e o
material encaminhado para o Anátomo Patológico foi confirmado como carcinoma de
células renais do tipo células claras.
Paciente evoluiu no pós operatório (PO) sem intercorrências e no 3º dia seguiu com
alta

hospitalar

e

encaminhado

ao

ambulatório

de

cirurgia

oncológica

para

acompanhamento.

CONCLUSÃO
A conduta cirúrgica é o único tratamento curativo para o câncer renal, sendo a
nefrectomia parcial a de melhor escolha para tumores pequenos, uma vez que permite a
preservação de uma parte do parênquima renal.
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CAPÍTULO XXIV
O CUIDADO VOLTADO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
ASSISTENTES AO PACIENTE ONCOLÓGICO:REVISÃO INTEGRATIVA
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RESUMO:
O cuidado ao paciente oncológico exige uma articulação entre as extensões gerencial e
assistencial, visando atender as necessidades de cuidado dos pacientes, assim como
também, das suas respectivas famílias e dos profissionais envolvidos no cuidado. Assim,
este trabalho tem como principal objetivo analisar nas produções científicas acerca dos
principais sentimentos desenvolvido pela enfermagem cuidadora de pacientes oncológicos.
Do campo metodológico, se trata de uma revisão integrativa da literatura. Foram incluídos
10 artigos no estudo, os quais foram analisados e discutidos. Os resultados apontaram que
os principais sentimentos foram referidos como tristeza, impotência, medo e depressão.
Assim como realização e gratificação para a enfermagem em assistir o paciente oncológico.
Também foi possível compreender que eles utilizam estratégias individuais diante do
contexto oncológico, como: negação, afastamento, desvinculação da prática laboral da vida
pessoal, a busca por qualificação profissional, atividades de lazer e espirituais. Como
também atividades coletivas por meio de movimentos de fala e escuta entre os colegas de
trabalho, ações estas assumidas cotidianamente para enfrentar o sofrimento no trabalho.
Esses achados podem corroborar com a construção de estratégias por meio da gestão de
cuidados para aliviar os fatores estressores vivenciados pela enfermagem oncológica, como
atualização contínua dos profissionais, o estímulo a comunicação e o trabalho em equipe
multidisciplinar.
PALAVRAS-CHAVE: Oncologia. Enfermagem Oncológica. Gestão de cuidados. Saúde
Laboral.

INTRODUÇÃO
Segundo INCA (2018) o câncer, ainda hoje, é considerado uma das piores doenças,
extremamente temida, sempre agregando a ideia de risco eminente de morte, o temor de
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tratamentos agressivos e mutilantes. Apesar dos avanços técnico-científicos conquistados,
que possibilitam a prevenção, a detecção e tratamento precoce e cura de vários tipos de
câncer, esse ideário social é ainda muito forte.
O impacto desta doença para o paciente e seus familiares precisa ser compreendido,
ou seja, devem ser consideradas as condições emocionais, socioeconômicas e culturais dos
pacientes e de seus familiares, e é com essa estrutura sócio familiar que vão responder à
situação de doença/tratamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2012).
Desse modo, o cuidado ao paciente oncológico exige uma articulação entre as
extensões gerencial e assistencial, visando atender as necessidades de cuidado dos
pacientes, assim como também, das suas respectivas famílias e dos profissionais envolvidos
no cuidado (CRUZ; ROSSATO, 2015).
O acompanhamento do binômio familiar/paciente nesse período é essencial,
acrescentado atribuições a equipe de enfermagem, que é o principal componente do
trabalho, causando sobrecarga de seu serviço o que pode levar ao acúmulo de anseios e
estresse (CRUZ; ROSSATO, 2015).
Além disso percebe-se que o profissional de enfermagem, em seu cotidiano lida
com situações de sofrimento e morte, situação muito presente na vida deles. Isso traz uma
grande preocupação com este profissional, tendo em vista que, a convivência diária junto
aos pacientes terminais, familiares e colegas têm contribuído para gerar situações
emocionais de difícil resolução (KOVÁCS, 2010).
Desta forma é essencial que a gerência de enfermagem procure traçar junto a esses
profissionais assistenciais ações voltadas não só para viabilização de condições adequadas
para oferta do cuidado, como também planos de cuidados para o próprio profissional de
acordo com as dificuldades enfrentadas (MORORÓ et al, 2017).
Diante desse contexto, indaga-se: Quais sentimentos são vivenciados pela
enfermagem no cuidado do paciente oncológico? E quais cuidados a gestão pode
implementar para auxiliar estes profissionais? O objetivo deste estudo foi analisar nas
produções científicas acerca dos principais sentimentos desenvolvido pela enfermagem
cuidadora de pacientes oncológicos.
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METODOLOGIA
O estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa. Este método possibilita
sumarizar as pesquisas publicadas e obter conclusões a partir da pergunta norteadora. Uma
revisão integrativa bem realizada exige os mesmos padrões de rigor, clareza e replicação
utilizada nos estudos primários (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
A Revisão Integrativa da Literatura (RIL) é a mais ampla abordagem metodológica
dentre as revisões, visto que permite a utilização de estudos experimentais e nãoexperimentais para uma compreensão mais completa do fenômeno analisado (TEIXEIRA et
al., 2013).
Este método constitui uma reunião de estudos publicados que, por meio de um
processo sistematizado de sua análise, estabelece uma síntese para a compreensão ou
aprofundamento do estado atual de conhecimento disponível sobre um dado tema ou
questão, assim como possíveis conclusões. Os resultados dessa síntese buscam
eminentemente evidências para intervenções ou melhorias na prática assistencial, mas
também podem identificar lacunas de conhecimento que indique a necessidade de mais
estudos e a construção de agendas de prioridades de pesquisa. Além disso, incorpora um
vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise
de problemas metodológicos de um tópico particular (WHITTEMORE; KNANFL, 2005;
ROMAN; FRIEDLANDER, 1998).
É um método valioso para a enfermagem, pois muitas vezes os profissionais não
têm tempo para realizar a leitura de todo o conhecimento científico disponível devido ao
volume alto de publicações, além da dificuldade para realizar a análise crítica dos estudos.
Assim reduz alguns obstáculos da utilização do conhecimento científico, tornando os
resultados de pesquisas mais acessíveis, uma vez que em um único estudo o leitor tem
acesso a diversas pesquisas realizadas, ou seja, o método permite agilidade na divulgação
do conhecimento (SOUSA; SILVA; CARVALHO, 2010).
Pontua-se o impacto da utilização da revisão integrativa no desenvolvimento de
políticas, protocolos, instrumentos e procedimentos para o cuidar, como também no
pensamento crítico que a prática diária necessita. A revisão integrativa tem o potencial de
construir conhecimento em enfermagem, produzindo, um saber fundamentado e uniforme
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para os enfermeiros realizarem uma prática clínica de qualidade (MENDES; SILVEIRA;
GALVÃO, 2008).
Diante disso, Sousa, Silva, Carvalho (2010), procurando oferecer subsídios para a
construção e/ou aplicação de revisões integrativas no cenário da enfermagem, realizaram
um levantamento bibliográfico e baseado na experiência vivenciada pelas autoras por
ocasião da realização de uma revisão integrativa, apresentaram as seis fases do processo de
elaboração da revisão integrativa, contendo aspectos relevantes a serem considerados para a
utilização desse importante recurso metodológico.
Seguiu-se 6 fases para construção deste estudo: elaboração da pergunta norteadora,
busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos,
discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa (SOUZA et al., 2010).
Foram critérios de inclusão os artigos publicados em formato eletrônico, disponíveis
na íntegra, e que respondessem à questão norteadora. Foram incluídos artigos no idioma
português, e publicados entre o período de 2013 a 2019, por conta do pouco que se encontra
no acervo da literatura até hoje existente. E utilizou-se como critérios de exclusão a
literatura cinzenta, que veicula literatura não publicada, como resumos de congresso.
A fonte foi constituída pelos bancos de dados Google Acadêmico e Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS). Os descritores utilizados nesta fase foram selecionados a partir do
vocabulário estruturado e trilíngue denominado Descritores em Ciências da Saúde (DeCS),
sendo eles: “Oncologia”, “Enfermagem Oncológica”, “Gestão de cuidados”, “Saúde
Laboral”. Para o cruzamento dos descritores foi utilizado o operador booleano AND.
Assim, o uso da linguagem padronizada facilita a indexação e a localização das
publicações pelos pesquisadores, formando um elo de comunicação entre quem busca o
artigo e as terminologias de saúde. A pesquisa resultou em 42 publicações, sendo que 10
atenderam a questão norteadora e foram incluídas nesta revisão integrativa.
A presente revisão integrativa assegura os aspectos éticos, garantindo a autoria dos
artigos pesquisados, utilizando para citações e referências dos autores as NBR 10520 e
NBR 6023, respectivamente, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo são apresentadas as características dos artigos científicos inqueridos,
as categorias de análise relacionadas com esta pesquisa de revisão de literatura. Para a
análise dos estudos que foram selecionados para fazer parte da amostra, realizou-se um
resumo, tendo como base um quadro que será posteriormente apresentado e discutido de
forma descritiva.

CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS
A fim de responder ao questionamento da presente revisão integrativa de literatura e
seguindo os critérios de inclusão e exclusão, 10 artigos compuseram o escopo do estudo,
sendo estes apresentados no Quadro 1. Os artigos foram escritos por enfermeiros
demonstrando o interesse da temática. Tiveram sua publicação entre 2013 a 2018, sendo:
três (03) em 2013, um (01) em 2014, dois (02) em 2016, dois (02) em 2017 e dois (02) em
2018.
No quadro 1, a seguir, estão apresentados os dados referentes aos 10 artigos inclusos
no estudo.

Quadro 1 – Artigos indexados na pesquisa
AUTORIA/

REVISTA/

ANO

LOCAL/

TÍTULO DO
ARTIGO

CONSIDERAÇÕES/
TEMÁTICA

Esta pesquisa teve como objetivo
ESTUDO 1
SALIMENA
et al. (2013)

Cogitare
Enferm./
Curitiba-PR

conhecer
as
percepções
e
O vivido dos
sentimentos de enfermeiros de um
enfermeiros no
cuidado ao paciente hospital oncológico de referência
oncológico
em diagnóstico e tratamento de
pacientes com câncer.
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ESTUDO 2
LUZ et al.
(2016)

ESTUDO 3
CHAVES et
al. (2016)

Rev Bras
Enferm/
Brasília-DF

Revista
Interface/
Guarapuava-PR

ESTUDO 4

SILVA et al.
(2018)

ESTUDO 5

ALENCAR
et al. (2017)

Rev Enferm
Atenção Saúde
[Online]

J. res.: fundam.
care. Online/
Rio de JnaeiroRJ

ESTUDO 6

SALIMENA
et al. (2013)

Rev Enferm
UFSM/
Uberaba-MG

Estratégias de
enfrentamento por
enfermeiros da
oncologia na alta
complexidade

As emoções e os
sentimentos na
assistência de
enfermagem à
criança com câncer
Significado do
cuidar e seus
sentimentos para
equipe de
enfermagem diante
da criança em
tratamento
oncológico
Sentimentos de
enfermeiros que
atuam junto a
pacientes com
câncer em fase
terminal
Estratégias de
enfrentamento
usadas por
enfermeiros
ao cuidar de
pacientes
oncológicos
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O estudo buscou identificar as
estratégias de enfrentamento dos
enfermeiros de
serviços de
oncologia, na alta complexidade
hospitalar, diante do cuidado a
pessoa com câncer.
Apesar da sobrecarga emocional a
que estão expostos, os profissionais
mantêm o compromisso na
assistência as crianças, entretanto
evidencia-se a necessidade de
suporte emocional para assistí-las,
pois existe tendência para exaustão
emocional, desânimo e fracasso.

O objetivo do estudo foi
compreender os significados e os
sentimentos manifestados pela
equipe de enfermagem durante o
cuidar num serviço de oncologia
pediátrica.

A maioria dos profissionais admitiu
o despreparo no manejo e
enfrentamento desta condição,
experienciando
de
forma
conflituosa, amarga e cruel
tal vivência.

Conhecer as estratégias que os
enfermeiros utilizam para lidar com
os
abalos
psicoemocionais
advindos do processo de cuidado de
pacientes oncológicos

ESTUDO 7

Escola Ana
Nery/ Rio de

VIERO et al.
(2017)

Janeiro-RJ

ESTUDO 8

ALMEIDA,
FUNES E
MORAIS
(2018)

CIAIQ2018

ESTUDO 9

ALMEIDA,
SALES E
MARCON
(2014)

A Vivência do
Enfermeiro no
Processo de Morte
e Morrer do
Paciente com
Câncer

Descrever as estratégias defensivas
utilizadas por trabalhadores de
enfermagem
em
oncologia
pediátrica frente ao sofrimento no
trabalho.

Conhecer
as
vivências
e
percepções dos enfermeiros diante
da morte dos pacientes com câncer.

O existir da
enfermagem
cuidando

Ao cuidar do paciente oncológico
Rev Esc Enferm
em seu processo de terminalidade
USP
/
São
de vida, a enfermagem experiencia
na terminalidade da
Paulo-SP
as situações de sofrimento ante a
vida: um estudo
angústia do outro.
fenomenológico

ESTUDO 10

OLIVEIRA E
FIRMES
(2013)

Trabalhadores de
enfermagem em
oncologia
pediátrica: o uso de
estratégias
defensivas no
trabalho

REME – Rev.
Min. Enferm/
Belo Horizonte
– MG

Sentimentos dos
profissionais de
enfermagem em
relação ao
paciente
oncológico

O objetivo do estudo foi identificar
os sentimentos da equipe de
enfermagem diante da situação de
cuidar da criança e do adolescente
hospitalizados com câncer, assim
como verificar os mecanismos de
defesa desenvolvidos para evitar ou
minimizar
o
envolvimento
emocional.

SENTIMENTOS VIVENCIADOS PELA ENFERMAGEM CUIDADORA DE
PACIENTES ONCOLÓGICOS
Em relação aos sentimentos desenvolvidos pela enfermagem ao assistir ao paciente
oncológico os estudos apontam duas vertentes, sentimentos positivos e negativos que
influenciam a prática da assistência desenvolvida pelo enfermeiro.
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Os sentimentos positivos são muito relacionados à gratificação para a enfermagem
em assistir o paciente oncológico, porque ser um paciente que necessita de muito amor e
cuidado, podendo então o profissional sentir uma satisfação profissional no cuidado
ofertado, demonstrando compaixão ao doente em seu ser morrendo.
Nota-se como ponto marcante nessa pesquisa o reconhecimento, pela enfermagem,
da sua importância não apenas em realizar procedimentos, mas em estar com o paciente,
através do diálogo e da presença. Sendo o vínculo e o apego muito comum devido ao fato
de os pacientes permanecerem internados por um longo período de tempo, predominando
sentimentos decorrentes desse contato frequente com o paciente e a família, fazendo com
que esses profissionais se percebam como membros da família.
Em estudo semelhante Sales e Silva (2011) consideram que esses sentimentos
configuram um cuidar autêntico e são ingredientes fundamentais à pratica da filosofia dos
cuidados paliativos, pois na paliação oncológica, além de saber reconhecer as necessidades
biopsicossociais e espirituais do doente e sua família, os profissionais citados devem ter
respeito, amor, empatia, saber lidar com as questões da finitude e colaborar para a
transcendência do doente, da família e de si próprios.
Na construção do cuidado ao doente hospitalizado e sem possibilidades de cura, os
profissionais experimentam sentimentos de realização, dever cumprido e satisfação ao
visualizar os resultados do seu trabalho por meio do reconhecimento manifestado pelo
doente com câncer e seus familiares.
Mediante os estudos incluídos nesta pesquisa foi possível evidenciar que os
sentimentos negativos desenvolvidos pela categoria são geralmente referidos como tristeza,
impotência, medo e depressão. Ferreira (1996), através dos depoimentos coletados em sua
pesquisa, confirma essa ideia de que a equipe de enfermagem que trabalha com pacientes
com câncer traz consigo representações sobre a doença, que na maioria das vezes são
negativas.
Em um estudo realizado por Faria e Maia (2017) sobre os sentimentos diante de
pacientes terminais, verificou-se que 25% dos profissionais tinham sentimentos de
sofrimento e tristeza, 17% sentiam-se angustiados, 7% sentiam impotência e 5,1% sentiam
medo.
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Ao assistir o paciente oncológico em seu processo de morte e morrer, vivenciam
situações permeadas por sofrimento, angústia, medo, dor e revolta por parte do paciente e
familiares, e, como um ser humano dotado de emoções e sentimentos, manifesta, em alguns
momentos, estas mesmas reações diante deste processo.
É compreensível que para estes, que são expostos diariamente a situações de dor,
sofrimento e morte, torna-se difícil não se abalar psicológica e emocionalmente diante
destas situações e que desenvolvam esses sentimentos negativos, em tempo que desperta a
necessidade de se construir estratégias para enfrentar essas situações.
Verificou-se também que quanto mais jovem é o paciente, mais difícil é para tais
profissionais lidar com as situações de dor e sofrimento. No entanto as dificuldades em
manejar as emoções em relação as crianças com doença oncológica é uma realidade, uma
vez que esses profissionais não têm apoio, orientação e respaldo para essa situação. Estes
eventos podem resultar em desequilíbrio emocional, levando a estes ao afastamento
temporário do ambiente de trabalho.
Outro evento importante que desencadeia emoções distintas para a enfermagem que
se destina ao cuidado de pacientes oncológicos pode estar relacionado aos pacientes
terminais, o que pode influenciar um confronto com a própria finitude, suas limitações
geram uma sensação de impotência. Em decorrência disso, manifesta o sentimento de medo
e depressão, por não saberem lidar com a perda, e se identificarem com o paciente.
A morte do paciente a quem se prestam cuidados contínuos por um longo período
sem perspectivas terapêuticas, algumas vezes, pode ser vista pelo enfermeiro como alívio
para o sofrimento do paciente.
Entretanto o sentimento de perda em relação ao paciente torna-se mais profundo
quando se trata de uma criança, em que há um envolvimento maior com a enfermeira,
talvez pela própria singularidade da infância ou por se considerar esta perda como uma
morte inoportuna. A maior angústia manifestada por parte dos enfermeiros diante da morte
da criança acontece, quase sempre porque ela está no início da vida, por interromper seu
ciclo vital ainda na infância, não participando das mudanças que envolvem o crescer e o
desenvolver.
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Articula-se a ideia de que os profissionais da área de saúde são frequentemente
expostos a situações de enfrentamento da morte de pacientes que estão sob seus cuidados.
Apesar desse confronto com a morte ser parte do seu cotidiano,

estes profissionais,

principalmente os da equipe de enfermagem, que estão mais próximos dos pacientes,
encontram dificuldade em encará-la como parte da vida, considerando-a, com frequência,
como fracasso terapêutico e do esforço pela cura (BANDEIRA, COGO E HILDEBRANDT
BADKE, 2014).
Fica claro nos artigos analisados que diante da condição de sofrimento, tanto do
paciente quanto de seus familiares, a equipe supra citada, como seres humanos dotados de
sentimentos e emoções, também manifestam reações ambíguas diante do paciente
oncológico.
Esses achados reforçam a importância de que sejam traçados por meio da gestão de
cuidados estratégias específicas as quais fomentem o profissional para um melhor
desempenho dentro deste cenário.

RECOMENDAÇÕES

PARA

O

ENFRENTAMENTO

EMOCIONAL

DA

ENFERMAGEM ONCOLÓGICA
Na dificuldade de cuidar das pessoas com câncer surge a necessidade do
desenvolvimento de estratégias de enfrentamento, considerando os aspectos éticos
envolvidos nas diferentes situações e relações no contexto do cuidado, sendo elas
estratégias individuais ou coletivas.
Conforme a análise dos estudos inseridos nessa pesquisa identificamos que o
processo de negação por parte do profissional de enfermagem é visto como um mecanismo
de defesa muito comum, aparece como uma constante estratégia de enfrentamento. Pois no
convívio com a dor e a morte do outro, ele busca, por vezes, negar ou evitar refletir sobre o
sofrimento.
Esse movimento atua como uma "válvula de escape" com objetivo de proteger o
aparelho psíquico do trabalhador. Portanto, a decisão em evitar a aproximação emocional
com o outro no trabalho pode representar uma tentativa do trabalhador em exercer algum
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controle sobre um elemento causador de sofrimento, que, nesta pesquisa, consistiu nas
relações emocionais com a criança enferma e sua família.
Muito embora essas ações podem se caracterizar pelo excesso de controle, o qual
representa a minimização da ansiedade, do medo, da insegurança, podendo incluir até
mesmo a negação do próprio sofrimento ou do outro, quando não se consegue
subjetivamente lidar com ele.
Outra situação comum aos indivíduos que enfrentam o contexto oncológico de
forma individual refere-se as tentativas de afastamento, que apesar de terem como foco a
manutenção de um nível de distância entre o profissional e os sujeitos envolvidos, podem
acabar repercutindo fortemente nas ações de cuidado prestados.
Desta forma o findar diário da jornada de trabalho representa um dos modos de lidar
com o cotidiano do cuidado a pacientes críticos. Assim sendo, o afastamento é visto como
uma maneira de não deixar que a assistência ao indivíduo influencie em suas vidas fora da
unidade hospitalar.
Sendo muito importante desvincular a prática laboral da vida pessoal, na tentativa
de diminuir o demasiado envolvimento, apesar de nem sempre ser alcançado é reconhecido
por todos, em que o convívio familiar coloca se como compensador à carga pesada de
trabalho.
Entretanto, muitos deles podem descarregar seus medos e frustrações no seu próprio
lar como forma de desabafar, fazendo dos pais, filhos e parceiros como válvulas de escape
para o sofrimento vivenciado. Assumir o cuidado de si no âmbito pessoal e profissional se
faz necessário a fim de garantir uma melhor qualidade de vida.
Também apresentamos nesta categoria achados que demonstram que eles buscam
por estratégias ligadas ao processo de qualificação profissional e capacitação, para atuar de
forma mais competente, humana e ética.
Uma vez que essas ações proporcionam a possibilidade de oferta de um cuidado
integral e de qualidade que é fundamental no cotidiano da assistência de pacientes com
câncer, em que cada um deles faz o que há de melhor dentro do que está ao seu alcance
para amenizar os efeitos da manifestação da neoplasia e de seu tratamento.
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Assim, quando a enfermagem oferece uma assistência em que é permeada por um
olhar ético, vislumbrando a morte como algo que vai acontecer em seu cotidiano e não
como um fracasso e pensar em ajudar a morrer de forma digna, poderão enfrentar essas
situações de modo a propiciar um bem-estar interior e quebrar o silêncio que por muitas
vezes não se desvela entre os sujeitos.
Outra estratégia ressaltada nos estudos se baseia em cuidar da própria dimensão
espiritual é experimentar a confiança em algo que vai além do aspecto biológico e que
costuma trazer sensações menos aflitivas neste cotidiano permeado pela angústia. Ao sentir
fé o enfermeiro acredita mais em si mesmo e no cuidado prestado.
Além disso, para amenizar o sofrimento decorrente das questões do trabalho, os
participantes procuravam recorrer a atividades de lazer, valorizando momentos prazerosos
que lhes traziam bem-estar e ajudassem a aliviar as tensões e problemas do cotidiano.
Os estudos também evidenciaram que além dos movimentos de fuga do sofrimento,
os trabalhadores também relataram movimentos coletivos de defesa e ações assumidas
cotidianamente para enfrentar o sofrimento no trabalho. Destacando-se a importância da
ajuda e cooperação entre os colegas de trabalho por meio do desabafo, das conversas e a
tentativa de descontrair o ambiente.
Esses achados podem abrir o olhar para possibilidades da construção de estratégias
por meio da gestão para aliviar os fatores estressores vivenciados nas unidades oncológicas,
uma vez considerando que a gestão de cuidados é uma ferramenta importante para a
qualificação da assistência, uma vez que procura o cuidado integral, observando as
perspectivas necessárias para alcançar um cuidado individualizado.
Fatos como atualização contínua dos profissionais, o estímulo a comunicação, o
trabalho em equipe pode ser efetuado pela gestão de cuidados destes profissionais de modo
a subsidiar uma atividade laboral com menos impactos negativos.

CONCLUSÃO
Os achados neste estudo corroboram com o disposto na literatura, uma vez que
ficou demonstrado que os sentimentos desenvolvidos pela equipe de enfermagem no cuidar
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oncológico estão ligados a duas vertentes sendo elas, positiva e negativa.
Sendo os sentimentos positivos relacionados à gratificação para a enfermagem em
assistir o paciente oncológico, sentimentos de realização, dever cumprido e satisfação ao
visualizar os resultados do seu trabalho por meio do reconhecimento manifestado pelo
doente com câncer e seus familiares.
Já os sentimentos negativos desenvolvidos por estes são geralmente referidos como
tristeza, impotência, medo e depressão. Sendo compreensível que para eles, que são
expostos diariamente a situações de dor, sofrimento e morte, torna-se difícil não se abalar
psicológica e emocionalmente diante destas situações e que desenvolvam esses sentimentos
negativos, em tempo que desperta a necessidade de se construir estratégias para enfrentar
essas situações.
Foi possível compreender que eles utilizam estratégias individuais diante do
contexto oncológico, como: negação, afastamento, desvinculação da prática laboral da vida
pessoal, a busca por qualificação profissional, atividades de lazer e espirituais. Como
também atividades coletivas por meio de movimentos de fala e escuta entre os colegas de
trabalho, ações estas assumidas cotidianamente para enfrentar o sofrimento no trabalho.
Esses achados podem corroborar com a construção de estratégias por meio da
gestão de cuidados para aliviar os fatores estressores vivenciados pelas equipes
oncológicos, como atualização contínua dos profissionais, o estímulo a comunicação e o
trabalho em equipe multidisciplinar.
Por fim, espera-se que esta pesquisa contribua significativamente para a
comunidade acadêmico-científica por conter dados relevantes sobre os sentimentos
vivenciados pela enfermagem no cuidado de pacientes oncológicos, podendo então serem
traçadas estratégias particulares a esse contexto, proporcionando ao profissional um melhor
desempenho e equilíbrio emocional.
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CAPÍTULO XXV
O IMPACTO DO ATENDIMENTO INICIAL AO PACIENTE
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RESUMO:
O trauma constitui um sério problema de saúde pública, representando a principal causa de
óbito em adultos jovens desde o século XX. As incidências revelam a média de 145.000
mortes por ano e 9 milhões de ferimentos incapacitantes. Nesse cenário, a conduta inicial ao
paciente politraumatizado é uma medida eficaz em reduzir as taxas de morbimortalidade,
devendo ser implementada desde o ambiente pré-hospitalar. Este trabalho tem como
principal objetivo relacionar a importância do atendimento inicial ao paciente
politraumatizado e o impacto nos índices de morbimortalidades nesses indivíduos. Foi feito
um estudo qualitativo, baseado na revisão de periódicos dos últimos 10 anos, disponíveis
no banco de dados do Scielo, Lilacs, UptoDate e PubMed. Foi constatado que o
atendimento inicial ao politraumatizado, é capaz de reduzir o número de evoluções para a
tríade da morte, caracterizada por hipotermia, acidose e coagulopatia. A triagem exercida,
desde o local do acidente, possibilita o atendimento correto para os indivíduos com maior
chance de vida e a detecção para as lesões graves, permitindo que casos ameaçadores, como
hemorragias, obstruções de vias aéreas e tamponamento cardíaco, tenham um diagnóstico
precoce. Concomitantemente a isso, é comprovado que esse suporte básico, proporciona
estabilização hemodinâmica prévia do paciente, permitindo que o quadro apresente um
espectro mais favorável no cenário hospitalar, contribuindo para que a avaliação
radiológica e cirúrgica, possam ser realizadas com maior cautela. Conclui-se que essa
conduta inicial, reduz drasticamente o número de morbimortalidade desse evento, uma vez
que medidas precoces estabelecidas desde o cenário do trauma, agem nas principais
vertentes definidoras de mau prognóstico.
PALAVRAS-CHAVE: Centros de Traumatologia. Primeiros Socorros. Emergência.
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INTRODUÇÃO
O trauma constitui um sério problema de saúde pública, constituindo uma vertente
significativa na morte da população jovem no século XX. As incidências revelam em média
145.000 mortes por ano e 9 milhões de ferimentos incapacitantes. Sendo fundamental, que
o serviço pré-hospitalar ofertado, seja de excelência para reduzir o número de óbitos e
comprometimento funcional aos pacientes (MARQUES et al., 2016).
É constatado que os pacientes politraumatizados que recebem atendimento inicial,
com equipe médica treinada e paramentada, e aplicação correta do suporte básico a aquele
cenário, tem redução dos índices de morbimortalidade (CAMPOS, 2015)
As medidas estabelecidas em ambiente pré-hospitalar, são capazes de estabilizar as
causas mais comuns de mortalidade, como hemorragias e parada cardiorrespiratórias.
Medidas essas, fundamentais, para que o politraumatizado fuja de uma evolução
prognóstica ruim e possibilitando o seu transporte ao serviço de trauma com melhor perfil
hemodinâmico (CARVALHO; SARAIVA, 2015)
Concomitantemente a isso, o atendimento inicial desde o local do trauma, infere nas
taxas de evolução à tríade da morte constituído por hipotermia, acidose e coagulopatia.
Instituindo nessa população um melhor prognostico quando comparados aos não assistidos
na cena do trauma (MALTA et al., 2016)
Segundo Ribeiro e Silva (2016), além do impacto inicial, diretamente ao paciente.
A comunicação realizada pelo serviço pré-hospitalar, aos centros de traumatologias, ou
subsequentes cenários hospitalares, permite que a equipe intra-hospitalar, prepare de forma
antecipada os materiais necessários a cada paciente, bem como defina em alguma parcela,
qual conduta especializada o politraumatizado necessitará receber. Essa integração do
serviço foi apontada também responsável por redução das taxas de morbimortalidade.
Por essa razão e pelo fato de no Brasil, os serviços de emergência atravessarem
diversas dificuldades, pois as políticas públicas ainda não oferecem toda infraestrutura
necessária para sua melhor atuação, além da divergência entre o conhecimento da
população e a lógica do sistema de saúde, e devido a esse desconhecimento, os serviços de
urgência estarem constantemente lotados, com uma demanda de atendimentos muitas vezes
exorbitantes, torna-se fundamental a discussão do impacto do atendimento inicial ao
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paciente politraumatizado nos índices de morbimortalidade, compreendendo em que
constitui tal atendimento inicial, qual seu objetivo e importância, como e por quem ele é
feito, e como tal suporte influencia na morbimortalidade de tal paciente.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo secundário, descritivo, qualitativo, baseado na revisão de
periódicos do banco de dados Scielo, Lilacs, UptoDate e PubMed dos últimos 10 anos,
disponíveis online e na íntegra. Incluiu-se artigos em inglês e português, que abordassem a
temática proposta. Foram excluídos estudos de revistas não indexadas, material de
dissertações, teses e instrumentos de conclusão de curso.

DISCUSSÃO
O politraumatismo provém de um acontecimento traumático em que há ampla perca
de energia, como quedas, acidentes de trânsito, atropelamentos e ferimentos por armas de
fogo, dentre outros motivos que procedam em graves lesões. É classificada como a primeira
causa de morte entre os indivíduos na faixa etária de 20 a 40 anos de idade, ou seja, na fase
em que o indivíduo é mais produtivo, sendo as vítimas, na grande maioria, do sexo
masculino. Seus percentuais angustiam pesquisadores e gestores, por provocarem impactos
econômicos e sociais (MARTINS et al., 2013) e pelas lesões associadas ao trauma poderem
acarretar incapacidades físicas e/ou mentais, temporárias ou permanentes além de resultar
em óbito. (SANTOS et al., 2013)
Paralelamente a isso, os serviços de urgência foram criados com o intuito de
diminuir a morbimortalidade e as consequências incapacitantes decorrentes do atraso no
tratamento. Além disso, nos últimos anos houve um aumento significativo no número de
casos de violência e acidentes de trânsito no país, bem como os agravos clínicos a saúde,
sendo um serviço de suma importância para população (AZEVEDO et al., 2010).
De acordo com Cavalheiro et al., (2019), desde o momento da sua criação até os
dias atuais, o serviço apresentou melhoras exponenciais, principalmente após a expansão do
atendimento pré-hospitalar (APH), que é um treinamento realizado para atender de forma
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categórica as vítimas em tempo hábil. Corroborando a esse aspecto, Hussman e Lendemans
(2014) ressaltam a importância do fator tempo no atendimento pré-hospitalar, nesse
sentido, o melhor para o paciente é receber o atendimento no local e ser encaminhando o
mais rapidamente possível a um hospital que possa dar o suporte necessário. Além disso, a
introdução de sistemas como o suporte a vida em trauma pré-hospitalar (PHTLS), suporte a
vida em trauma avançado (ATLS), suporte avançado de vida em cardiológica (ACLS),
levaram a melhorias no atendimento ao paciente.
O cuidado pré-hospitalar ao trauma, envolve, inicialmente, três tarefas críticas que
devem ser executadas rapidamente pelos profissionais pré-hospitalares que cuidam das
vítimas de trauma: para a vítima individual, exame com reconhecimento de lesões graves e
lesões com potencial para causar descompensação rápida; O exame físico é sempre a
principal ferramenta do socorrista em ambiente pré-hospitalar. Para várias vítimas, triagem
com início de tratamento que salva vida. Por fim, estabilização e transporte para um
hospital capaz de lidar com as lesões identificadas (CAVALHEIRO et al., (2019),
Dessa maneira, os três pontos críticos necessitam de uma triagem das vítimas de
trauma, através de um processo de avaliação rápida e precisa dos pacientes para determinar
a extensão de seus ferimentos e o nível adequado de atendimento médico necessário. O
objetivo é transportar todos os pacientes gravemente feridos para instalações médicas
capazes de fornecer cuidados adequados, evitando o transporte desnecessário de pacientes
sem ferimentos graves para os centros de trauma (BLACKWELL et al., 2020).
Nesse mesmo contexto, Blackwell et al., (2020) ainda disserta quanto aos sistemas
de pontuação de triagem, que foram desenvolvidos para auxiliar o pessoal pré-hospitalar. A
ferramenta ideal de triagem pré-hospitalar é simples de usar, resulta em resultados
consistentes quando aplicados por diferentes médicos e diferencia com precisão as vítimas
com ferimentos graves e não graves. A maioria incorpora avaliações simples da função
neurológica, respiratória e circulatória. Além disso, o julgamento dos paramédicos é um
componente importante da triagem.
Já a avaliação inicial envolve um bom exame físico sequenciado através do
fluxograma do suporte básico de vida, em que primeiramente observa-se as vias aéreas com
controle cervical, seguidamente vê-se a boa ventilação, onde observa-se se há uma troca de
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oxigênio adequada, ou se há necessidade de intervenção, busca-se também a presença de
choque, com diminuição da volemia e reposição, junto a isso averígua-se o status
neurológico do paciente, através da escala de coma de Glasgow e por fim, faz-se a
exposição da vítima por completo em busca de lesões, mantendo-a aquecida. Toda essa
sistematização, mundialmente conhecida, influencia diretamente no quadro do paciente,
visto que através do conhecimento das lesões que são potencialmente leais ou letais precoce
e o seu rápido tratamento diminuem a taxa de morbimortalidade (FRINK et al., 2017).
Uma importante atualização nesse âmbito, foi o benefício e segurança do uso
precoce do torniquete em lesões hemorrágicas de extremidades. Esse fato determinou a
adoção, no ambiente militar, da abordagem MARCH (Massive hemorrhage, Airway,
Respiration, Circulation, Head trauma/Hypothermia) no atendimento inicial de vítimas
traumatizadas (FEDOR et al., 2018). Essa medida, teve tanto impacto no controle precoce
de hemorragias, que o Prehospital Trauma Life Support® - PHTLS® instituiu para o
atendimento pré-hospitalar civil o XABCDE, onde o "X" corresponde ao controle imediato
da hemorragia externa (LIMA et al., 2019).
O transporte rápido para o hospital é extremamente importante, e os profissionais
pré-hospitalares devem fazer todo o possível para minimizar a quantidade de tempo gasto
em cena. Existem dados conflitantes sobre a importância relativa de procedimentos
específicos no tratamento do trauma, mas as evidências sugerem que a mortalidade dos
pacientes é menor quando procedimentos invasivos são realizados no hospital e não no
caminho (BROWN et al., 2016).
Com relação ao paciente vítima de trauma, é sabido que o pico de maior
mortalidade é a primeira hora após o evento traumático, nesse momento a taxa de
mortalidade gira em torno de 50%, sendo as principais causas de morte o traumatismo
cranioencefálico grave, rotura de grandes vasos e obstrução de vias áreas (SAMPAIO et al.,
2019). O conceito de "hora de ouro", que enfatizava o aumento do risco de morte e a
necessidade de intervenção rápida durante a primeira hora de atendimento após um trauma
grave, foi descrito em estudos iniciais de trauma (RAJA et al., 2020).
Ainda nesses cenários, os estudos apontam, que sem dúvida, há casos em que a
intervenção rápida melhora o resultado de pacientes feridos (por exemplo, vias aéreas
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obstruídas, pneumotórax hipertensivo, hemorragia grave), especialmente em lesões no
campo de batalha (KOTWAL, et al., 2016).
No entanto, a relação entre tempo e mortalidade pode ser mais complexa do que se
pensava. Um grande estudo usando registros de vários centros de trauma na América do
Norte não encontrou associação entre os intervalos dos serviços médicos de emergência
(por exemplo, no local e nos tempos de transporte) e a mortalidade dos pacientes
traumatizado (NEWGARD et al., 2015.; CRAIG et al., 2015).
Entretanto, o estudo teve como foco os pacientes de trauma fora do hospital que
atendem aos critérios fisiológicos para choque e lesão cerebral traumática, não encontrando
associação entre tempo e resultado. Porém essa relação não está descrita nos estudos
brasileiros, como o de Hussman e Lendemans (2014), que encontrou associação direta entre
o atendimento inicial ao politraumatizado e a redução nos níveis de morbimortalidade.
O segundo pico de morte ocorre entre 2 a 4 horas após a lesão inicial e também
apresenta taxas elevadas, gira em torno de 30%, e as principais causas de morte são as
fraturas graves, hemorragias, lesão de vísceras. O terceiro pico ocorre após 1 semana do
trauma. Logo, o fator tempo é de suma importância, o tratamento imediato e eficaz é a
chave para reduzir os danos no paciente (HU et al., 2018).
Diante de todo esse cenário perante um paciente politraumatizado, nota-se a
importância do tempo, da qualidade do atendimento prestado e dos sistemas de referência e
contra referência a que esses pacientes são encaminhados no decorrer da triagem. O manejo
precoce e adequado por uma equipe capacitada é de suma importância para o desfecho do
paciente (MCCULLOUGH et al., 2014).

CONCLUSÃO
Foi constatado que o atendimento inicial ao politraumatizado, é capaz de reduzir o
número de evoluções para a tríade da morte, caracterizada por hipotermia, acidose e
coagulopatia. A triagem exercida, desde o local do acidente, possibilita o atendimento
correto para os indivíduos com maior chance de vida e a detecção para as lesões graves,
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permitindo que casos ameaçadores, como hemorragias, obstruções de vias aéreas e
tamponamento cardíaco, tenham um diagnóstico precoce.
Concomitantemente a isso, é comprovado que esse suporte básico, proporciona
estabilização hemodinâmica prévia do paciente, permitindo que o quadro apresente um
espectro mais favorável no cenário hospitalar, contribuindo para que a avaliação
radiológica e cirúrgica, possam ser realizadas com maior cautela.
Conclui-se, portanto, que essa conduta inicial, reduz drasticamente o número de
morbimortalidade desse evento, uma vez que medidas precoces estabelecidas desde o
cenário do trauma, agem nas principais vertentes definidoras de mau prognóstico.
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CAPÍTULO XXVI
OSTEOGÊNESE IMPERFEITA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA
LITERATURA
Beatriz Martins Monteles123; Dairla Silva Andrade124;
Letícya Rhavena dos S. de Moraes125; Zilda Kennia Carvalho Costa126.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-26

RESUMO:
A Osteogênese Imperfeita é uma doença hereditária do colágeno, que também pode ser
chamada de “doença dos ossos de vidro”, apresentando-se como principal fator de
mutação o gene do colágeno tipo I, devido a isso acomete os ossos, fazendo com que
ocorra a fragilidade do indivíduo, possui uma classificação que se baseia nas manifestações
especificas em crianças e adultos, apresentando-se como leve, moderada a severa e doença
letal , e na maioria dos pacientes apresenta esclera azul e múltiplas fraturas após pouco ou
nenhum trauma precipitante. Este trabalho tem como principal objetivo verificar com base
em revisões integrativas da literatura, a importância das principais características e métodos
de diagnóstico precoce da doença osteogênese imperfeita tardia em crianças. A pesquisar
foi realizada com base em publicações científicas indexadas na base de dados SCIELO,
PUBMED e CAPES, entre 2014 a 2017. Seguindo os critérios de inclusão e exclusão, no
total dando 20 artigos para o estudo e foram selecionados 10 (50%) artigos para análise.
Essa doença possui características clínicas, como a fragilidade óssea e é consequente
susceptibilidade a fraturas sendo que a gravidade da doença possa diferenciar de um quadro
de osteoporose subclínica até letalidade intrauterina. Outras manifestações podem estar
presentes devido a presença do colágeno tipo I em grandes quantidades. O diagnóstico é
através de imagens, que facilitam que ele ocorra logo no pré-natal, assim implica em
reconhecer os sintomas específicos que ela apresenta em cada fase da vida de seus
portadores, e ao longo da vida. Seguindo os critérios de inclusão, totalizaram-se 20 artigos
para o estudo e foram selecionados 10 (50%) artigos para análise, dos quais foram
publicados em periódicos estrangeiros e publicados em periódicos nacionais. Com base na
bibliografia consultada, concluir-se que o diagnóstico implica reconhecer os sintomas
específicos que a osteogênese imperfeita apresenta em cada fase da vida de seus portadores,
e ao longo da vida e os tratamentos atuais visam a prevenir, tratar fraturas, prevenir,
retificar deformidades, elevando a força muscular e processos articulares, diminuir a
fragilidade óssea aumentando a consistência óssea, conserta o alinhamento incorreto dos
membros inferiores e aumentar as estratégias compensatórias, assim baixar a dor e
aumentar a flexibilidade e independência dos doentes.
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PALAVRAS-CHAVE: Osteogênese Imperfeita. Características da OI. Diagnóstico
precoce. Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO
Segundo Santos et al., (2015), a osteogênese imperfeita (OI), conhecida como
“doença dos ossos de vidro” é uma patologia do tecido conjuntivo, que afeta igualmente
ambos os sexos e apresenta como principal fator de mutações no gene do colágeno tipo I, as
quais causam defeito na sua biossíntese. A apresentação de OI varia de quase assintomático
para pré-natal letal, e a maioria dos pacientes apresenta esclera azul e múltiplas fraturas
após pouco ou nenhum trauma precipitante, e sua incidência é de 1:20.000 a 1:50.000
nascidos vivos.
Para Gonçalves, Meyer e Sato (2017), é mais comumente causada por mutações
autossômicas dominantes em genes que codificam as cadeias alfa-1 e alfa-2 de colágeno
tipo I. A classificação mais utilizada baseia-se nas manifestações típicas em crianças e
adultos, apresentando-se como leve (tipo I), moderada a severa (tipos III, V e IX) e doença
letal (tipo II). As principais alterações são osteoporose e fragilidade óssea, baixa estatura,
cifoescoliose precoce, esclera azul, perda auditiva, dentinogênese imperfeita, aumento da
mobilidade articular e da elasticidade da pele, ossos wormianos (ossos pequenos e
irregulares ao longo das suturas cranianas), e as manifestações neurológicas são alteração
do estado de consciência, convulsão, vômitos e atraso no desenvolvimento, as quais imitam
as repercussões do Traumatismo Cranioencefálico (TCE) no paciente com OI, e cardíacas
(dilatação do tronco da aorta).
Além da baixa estatura os indivíduos com OI apresentam hipotonia e
hipermobilidade articular, atrasos no desenvolvimento, devido às fraturas frequentes e aos
períodos de imobilização após a cirurgia, os ossos torna-se mais fracos, e o efeito em
espiral descendente da imobilização, ocasiona a diminuição da atividade resultando na
redução da massa muscular e óssea, aumentando o risco de fraturas de baixa energia (não
traumáticas). As complicações secundárias são graves e incluem escoliose e outras
deformidades ósseas. (CAPUTO S. C. D., et al, 2017).
Segundo Gonçalves, Meyer e Sato (2017), as sequelas pós traumáticas em crianças
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pequenas nos lobos temporal e frontal são compatíveis com déficit de memória, nas funções
executivas, desempenho escolar e habilidades de linguagem como encontrados no paciente,
assim como a no córtex occipital relacionada à redução da acuidade visual. Os piores
resultados na recuperação das funções cognitivas estão relacionados à gravidade do trauma
e idade precoce do evento. No entanto o diagnóstico pode ser feito com base na história
clínica e manifestações extraesqueléticas.
Por se tratar de uma doença incomum do tecido conjuntivo, sendo causada por
mutações que ocorrem nos genes responsáveis pela síntese ou processamento do colágeno,
que é uma substância essencial na formação dos ossos, a mesma, também é chamada de
“ossos de vidro” ou “ossos de cristal”. E esse tipo de doença causa a fragilidade dos ossos,
ou seja, as fraturas anormais podem ocorrer depois do nascimento da criança, logo os
pacientes que tem a doença apresentam deformidades nos ossos. Nessa acepção existe uma
necessidade de se conhecer quais os métodos possíveis de diagnóstico para a detecção
precoce da osteogênese imperfeita tardia em crianças, a partir de publicações científicas da
osteogênese imperfeita. É importante saber como identificar essas características para
facilitar o diagnóstico, otimizar o tratamento e diferenciar a osteogênese imperfeita de
outros distúrbios que também pode levar a fraturas.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo de abordagem qualitativa, para a identificação das principais
características e métodos de diagnóstico precoce da osteogênese imperfeita tardia em
crianças entre 2014 a 2017. Adotou-se a revisão integrativa da literatura, uma vez que ela
contribui para o processo de sistematização e análise dos resultados, visando a
compreensão de determinado tema, a partir de vários estudos.
Os dados foram levantados através de artigos e em fontes variadas tais como:
SCIELO, LILACS, PUBMED E CAPES. Foi encontrada uma população de 20 artigos,
sendo que 10 foram incluídos e 10 foram excluídos. Dos artigos escolhidos 4 publicados
em periódicos estrangeiros e 6 artigos publicados em periódicos nacionais, para o estudo
que constituíram a amostra utilizada nesta revisão. Os critérios de inclusão deste estudo
foram publicações de artigos e revistas científicas nacionais, estrangeiros e trabalhos
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descritivos, disponíveis na íntegra e com acesso eletrônico livre, abordando o tema sobre a
osteogênese imperfeita tardia em crianças: uma revisão integrativa da literatura, no período
de 2014 a 2017 e somente estudos em português e inglês. Depois de selecionados os
artigos, estes foram lidos na íntegra e analisados e tais categorias foram intituladas de:
conhecimento sobre a osteogênese imperfeita tardia em criança.

Do total de artigos

analisados foram excluídos aqueles que não responderam o objetivo proposto para este
estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pôde-se constatar que 40% dos artigos (3 artigos) selecionados sobre o tema, foram
publicados em periódicos estrangeiros e 60% dos artigos (6 artigos) foram publicados em
periódicos nacionais.
Os países de origem dos estudos estavam distribuídos da seguinte forma: Estados
Unidos (EUA) 40% (3) e Brasil 60% (2). Os estudos selecionados foram classificados
quanto à sua categoria de publicação, conforme explicitado periódicos, assim especificados:
Em relação aos anos de publicação dos artigos, compreendidos entre os anos de
2014 e 2017.

Ano 2017

Ano 2015

Ano 2014

0

1

2

3

4

Figura 1 – Distribuição dos estudos, segundo o ano de publicação, 2014-2017
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA OSTEOGÊNESE IMPERFEITA
De acordo com Fabre e Baggenstoss (2017), o quadro clínico da OI se caracteriza
pela fragilidade óssea e consequente susceptibilidade a fraturas, sendo que a gravidade da
doença pode variar desde um quadro de osteoporose subclínica até letalidade intrauterina.
Outras manifestações também podem estar presentes devido a presença do colágeno tipo I
em grandes quantidades, como: encurvamento dos ossos, esclera azulada, dentinogênese
imperfeita, perda auditiva, escoliose, aumento da frouxidão ligamentar, deformidade basilar
do crânio e baixa estatura.
OI do tipo I é a forma mais prevalente e mais leve de OI, onde apresentam leve ou
nenhuma deformidade óssea e geralmente apresentam estatura normal, entretanto fraturas
vertebrais que são comuns e podem levar à escoliose. Indivíduos com este tipo de OI
apresentam esclerótica azulada e, na maioria dos casos ausência de DI, as fraturas
geralmente são ausentes no nascimento e tem início na fase de ambulação da criança,
apesar das fraturas estarem presentes não afetam de forma substancial o crescimento e
desenvolvimento da criança, e as fraturas decrescem na puberdade devido à interferência da
mudança hormonal, nas mulheres e é comum a osteoporose principalmente na gestação, na
amamentação e na menopausa. (VAN DIJK et al, 2014).
OI TIPO II É a forma mais grave da doença, resultando em morte perinatal, com
pacientes sobrevivendo por apenas alguns dias, cerca de 60% dos afetados morrem no
primeiro dia de vida e 80% em uma semana após nascimento e os indivíduos apresentam
inúmeras fraturas intrauterinas nas costelas e nos ossos longos, além de uma grave
deformidade esquelética, a insuficiência respiratória é a principal causa de mortalidade por
múltiplas fraturas de costelas. A análise histológica revela uma acentuada diminuição tanto
na espessura do osso cortical quanto no osso trabecular, o padrão de herança mais comum é
autossômico recessivo, envolvendo mutações que geralmente causam a substituição de
glicina nas cadeias COL1A1 ou COL1A2, o mosaicismo de linhagem germinativa também
foi observado na OI tipo II, causando nesse caso, um aumento na taxa de recorrência.
(VAN DIJK et al, 2014).
OI TIPO III é a forma mais grave da doença compatível com sobrevivência após o
período neonatal, aonde é caracterizada por uma grave e progressiva deformidade do
227

esqueleto, os indivíduos afetados podem apresentar fraturas no nascimento, pois seus ossos
são altamente frágeis, com uma incidência de fraturas continua e elevada na vida adulta,
possuem baixa estatura com deformidades ósseas e, na maioria das vezes, não deambulam
necessitando de auxílio de cadeira de rodas, a DI, escleras azuladas ou acinzentadas e perda
auditiva são manifestações clínicas comuns neste grupo de pacientes . O padrão de herança
comum é autossômico dominante, entretanto a forma autossômica recessiva também está
descrita. Variantes recessivas nos genes CRTAP, LEPRE1, PPIB, SERPINH1, SERPINF1,
FKBP10 onde podem resultar em um fenótipo clínico/radiológico de OI tipo III (VAN
DIJK et al, 2014).
OI TIPO IV é o grupo com as maiores diversidades clínicas, onde o fenótipo pode
variar de grave a leve, sendo que a maioria dos indivíduos gravemente afetados apresentam
fraturas no nascimento, deformidade moderada do esqueleto e baixa estatura, que podem
apresentar esclera azul ou cinza. A forma grave está presente em cerda de 4 % desses
pacientes, e a perda auditiva está presente em cerca de 40 % dos casos e além dessas
características descritas, apresentam deformidades esqueléticas complexas, como por
exemplo, encurvamento dos ossos longos, sendo que tal particularidade os diferencia da OI
do tipo I, o padrão de herança comum é autossômico dominante por mutações nos genes
COL1A1 e COL1A2, as mutações nos genes CRTAP, PPIB, SP7 estão relacionado ao
padrão de herança autossômico recessivo.
A OI tipo V representa cerca de 5% dos casos de OI, onde das características clínica
a mais específica é a presença de grandes calos hipertróficos nos ossos longos, nos locais
das fraturas ou locais de cirurgias prévias e estes calos hipertróficos também podem surgir
espontaneamente, além disso, também está presente a calcificação da membrana intraóssea
entre o rádio e a ulna restringindo a rotação do antebraço podendo provocar luxação da
cabeça do rádio, não apresentando esclera azulada, DI ou perda auditiva. No exame
histológico, a organização das lamelas ósseas apresenta uma malha irregular, de aparência
distinta do padrão lamelar normalmente, esse tipo possui herança autossômica dominante e
é causada por uma única mutação c.-14C>T no gene IFITM5 (codificador transmembrana
induzido por interferon proteína-5), no cromossomo 11p15 (BRIZOLA et al, 2016).
A OI TIPO VI os pacientes apresentam moderada a grave deformidade esquelética,
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que não apresentam esclera azulada ou DI, as características que diferencia este tipo de OI é
a aparência 22 de “escamas de peixe” ósseas e a presença de excessivos osteócitos no
exame histológico, e possuir herança autossômica recessiva é causada por mutações no
gene SERPINF1.

DIAGNÓSTICO DA OSTEOGÊNESE IMPERFEITA
Segundo Bourgeois., (2016), o diagnóstico da osteogênese imperfeita pode ocorrer
clinicamente, com auxílio do uso de imagens que facilitam que ele ocorra logo no pré-natal,
no qual se baseia em achados clínicos e radiográficos.
A OI apresenta os tipos 1, 4 e 5 que são fenótipos com leve a moderada gravidade,
enquanto os tipos 2 e 3 são severos para extremamente fenótipos graves, já a OI tipo 1 é a
forma não deformante com esclera azul, a tipo 2 é a forma perinatalmente letal severa, a
tipo 3 é uma grave forma de deformação progressiva, a tipo 4 é uma variável comum com
forma com esclera normal, e a tipo 5 é uma forma com inter-calcificação da membrana
óssea. Clinicamente ele é feito através da observação de fraturas de repetição em crianças
sem história de trauma, além da detecção de características clínicas comum à doença como
esclerótica azulada, dentinogênese imperfeita etc.
De acordo com Brizola et al.; (2017), em muitos países o teste genético ainda não
está disponível como exame de rotina para Osteogênese Imperfeita e por isso o diagnóstico
ainda é realizado com base em aspectos clínicos e radiológicos. Embora a variabilidade
fenotípica observada em indivíduos com OI seja ampla, há um padrão de fraturas e
características que ajudam a caracterizar clínica e radiologicamente a doença, constituindo
assim, a base para a identificação de caso e o diagnóstico de OI.
A Sociedade de Displasia redefiniu a classificação clínica tradicional de
osteogênese Imperfeita, adicionando ao grupo mais um tipo (OI-5), sendo esta, a forma
moderada da doença apresentando características clínicas e radiológicas distintas. Com essa
variabilidade é importante mais cuidado com as crianças acometidas pela OI, quanto, a
saber, diferenciar e identificar esses casos específicos, gerando consciência das condições
clínicas no momento do diagnóstico dessa desordem genética, já que poucos profissionais
têm experiência em reconhecer as características específicas da doença (BRIZOLA et. Al.,
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2017).
Para Gonçalves et al., (2017), devido a OI ser uma doença rara, grave e pouco
conhecida inclusive por profissionais de saúde, seu diagnóstico precoce se faz necessário
pois o mesmo implica em tratamento e também prevenção de novas fraturas, melhorando
a qualidade de vida das crianças. No diagnóstico diferencial devem ser consideradas outras
doenças que afetam o tecido conjuntivo, síndromes esqueléticas (displasia fibrosa doença
de Paget) e osteomalácia.
Segundo Fabre e Baggenstoss (2017), o diagnóstico diferencial é importante para
descartar a ocorrência de osteoporose e maus tratos infantil, se fazendo necessária uma
criteriosa análise clínica e social. As radiografias comumente revelam diminuição do
trabeculado ósseo e redução da espessura cortical e a avaliação dos critérios bioquímicos
(cálcio, fósforo, fosfatase alcalina e paratormônio) deve ser feita a cada ciclo de
pamidronato ou a cada seis meses quando administrado alendronato. A densidade óssea
também costuma estar diminuída nos pacientes com OI, podendo ser investigado pela
densitometria óssea duo-energética.

QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES COM OI
Para crianças e adolescentes a dor, principalmente quando acompanhada por uma
doença crônica é um evento estressante podendo ter consequências negativas fisiológicas,
psicológicas e comportamentais. A literatura evidencia a dor crônica em crianças e
adolescentes como capaz de causar absenteísmo escolar, incapacidade de participar de
atividades físicas, perturbações do sono e dificuldade de se relacionar com outras pessoas
da mesma faixa etária (BORGHI et. al. 2014).
De acordo com Santos et. al., (2014), a OI é uma condição heterogênea com
variações clínicas e incapacidades diversas e por isso têm sido utilizadas variadas medidas
de desfecho para em ensaios clínicos para avaliar intervenções em crianças e adolescentes
com OI, no entanto ainda há uma falta de entendimento sobre as áreas funcionais cobertas
por estes desfechos, podendo prejudicar a avaliação da resposta a tratamentos de uma forma
mais ampla e, além disso, dificultar a escolha dos instrumentos adequados ao objetivo da
intervenção. A CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde)
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pode ser utilizada no contexto clínico para avaliação de necessidades, traçar intervenções,
reabilitação e avaliação de resultados. Já na avaliação de mudanças que ocorrem em
resposta a tratamentos, são utilizadas as medidas de desfecho que são uma forma de
descrever o estado do paciente em relação às manifestações de determinada patologia.
Segundo Martins et. al., (2014), a OI é caracterizada por fragilidade de óssea e
osteopenia, que leva a fraturas que podem ter origem intraútero e frequentemente evolui
com graves deformidades ósseas e limitações funcionais. Na rede pública de Saúde no
Brasil o programa para OI oferece tratamento com medicamentos do grupo bisfosfonatos
(pamidronato dissódico e alendronato dissódico), de forma gratuita, descentralizada, e de
acesso universal a todas as pessoas com esta condição. No entanto ainda há poucos estudos
sobre a repercussão da intervenção na qualidade de vida dessa população, principalmente,
em outras dimensões além da física. Dessa forma ainda se têm uma definição unânime
sobre o termo qualidade de vida, inclusive na literatura médica.

CONCLUSÃO
Com base na bibliografia consultada, concluir-se que A osteogênese imperfeita
ainda é pouco conhecida, inclusive pelos profissionais de saúde, e o seu diagnóstico implica
reconhecer os sintomas específicos que ela apresenta em cada fase da vida de seus
portadores, e ao longo da vida, os portadores podem acumular dezenas e até centenas de
fraturas causadas por traumas simples que se iniciam antes mesmo do nascimento, durante
as contrações do parto, isto explica por que ela é conhecida pelo leigo como a doença dos
"ossos de vidro" ou "ossos de cristal", e os tratamentos atuais visam a prevenir e tratar
fraturas, prevenir e corrigir deformidades e contraturas resultantes da posição, aumentar a
força muscular e movimentos articulares, reduzir a fragilidade óssea aumentando a
densidade óssea, corrigir o alinhamento incorreto dos membros inferiores e desenvolver
estratégias compensatórias, melhorar a capacidade psicomotora e do desenvolvimento das
crianças, minimizar a dor e maximizar a mobilidade e independência dos doentes, com
consequente melhoria da qualidade de vida.
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CAPÍTULO XXVII
PAPANICOLAU: CONHECIMENTO E PERIODICIDADE DE MULHERES
ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE
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RESUMO:
Este trabalho objetivou avaliar o conhecimento e periodicidade sobre o exame
citopatológico de mulheres atendidas em uma unidade básica de Saúde, localizado no
Município de Ananindeua, Estado do Pará, Brasil. Estudo descritivo, exploratório com
abordagem qualitativa, realizada em uma Unidade de Saúde Básica (UBS) do bairro
Jaderlândia no estado do Pará, com 18 mulheres entre 25 e 65 anos, através de entrevista
semiestruturada. Para a codificação dos dados foi utilizado o software IRAMUTEQ de
corpus versão 7 alpha 2. Para contribuir com esta análise foi optado pelo método
Classificação Hierárquica Descendente (CHD) técnica escolhida para a codificação de
dados baseado na proposta de Bardin. Foi evidenciado as dificuldades para a realização do
exame sendo: por parte de falhas do gerenciamento da UBS, gestão de materiais e a
ausência do profissional de saúde, as dificuldades que levam as mulheres a desacreditarem
no exame são: demora no resultado do exame, a falta de material e expressões de
sentimentos, estes que são: vergonha, medo e dor. Não é suficiente apenas garantir o acesso
ao exame Papanicolau nos serviços de saúde, tampouco emitir informações acerca do
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mesmo. É primordialmente necessário garantir que as clientes tenham acesso a essas
informações, e que estas sejam adequadas e com embasamento científico.
PALAVRAS-CHAVE: Teste de Papanicolaou. Papillomavirus Humano. Câncer de Colo
Uterino.

INTRODUÇÃO
O câncer do colo do útero é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de
revestimento do órgão, comprometendo o estroma invadindo estruturas e órgãos contíguos
ou à distância. Há duas principais categorias de carcinomas invasores do colo do útero,
dependendo da origem do epitélio comprometido: o carcinoma epidermoide, tipo mais
incidente e que acomete o epitélio escamoso representa cerca de 80% dos casos e o
adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o epitélio glandular 10% dos casos
(ANDRADE et al, 2017).
Muitos fatores podem contribuir para explicar o sucesso apenas parcial dos
programas de rastreamento na região Norte do Brasil, como: peculiaridades culturais dos
povos nativos, isolamento geográfico, limitações inerentes à própria técnica do teste de
Papanicolau, falhas no acompanhamento das lesões pré-malignas e adoção de condutas
inadequadas. No Brasil, aspectos relacionados à oferta e acesso aos sistemas de saúde têm
sido amplamente estudados e apontados como etapa limitante para o controle do câncer
cérvico-uterino em diversas regiões (NAVARO et al, 2015).
Essas situações implicam diretamente em lacunas na eficácia dos serviços prestados
pelos enfermeiros da ESF diante da promoção de saúde e prevenção de doenças, o que
dificulta a aderência às oportunidades de educação permanente em saúde, uma vez que
precisam lidar de imediato com as referidas problemáticas (MOLL, 2019).
Nessa perspectiva, o enfermeiro deve reconhecer até que ponto esses sentimentos
podem interferir no tratamento dessas mulheres, para que as emoções não venham a
acarretar danos à saúde emocional. Assim, a atuação do enfermeiro deve ainda estar voltada
para uma atenção integral, que propicie o máximo de informações necessárias para essas
mulheres (PEREIRA et al., 2011).
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Este trabalho objetivou avaliar o conhecimento e periodicidade sobre o exame
citopatológico de mulheres atendidas em uma Unidade Básica de Saúde, localizado no
Município de Ananindeua, Estado do Pará, Brasil.

METODOLOGIA
Estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa, realizado com 18
mulheres em idade entre 25 a 65 anos, que já haviam realizado pelo menos uma vez o
exame Papanicolau, em uma unidade básica de Saúde, no bairro Jaderlândia, município de
Ananindeua, estado do Pará.
A coleta dos dados foi realizada através de um roteiro de entrevista semiestruturado
que dividido em duas partes: a primeira parte consistiu na identificação socioeconômica das
participantes entrevistadas, e a segunda correspondeu a perguntas especificas sobre o
exame visando compreender as dificuldades de realização do exame Papanicolau.
Para a análise de dados foi utilizado o software IRAMUTEQ de corpus (Interface
de R pourles Analyses Multidimensionnelesde Textes et de Questionnaires) versão 7 alpha
2. Para contribuir com esta análise foi optado pelo método Classificação Hierárquica
Descendente (CHD) técnica escolhida para a codificação de dados baseado na proposta de
Bardin, composta de três etapas, sendo: 1) Pré-análise; 2) exploração do material e 3)
tratamento dos resultados.
O corpus foi dividido em dois subgrupos.
1.

O subgrupo direito originou a classe 1 quanto que o subgrupo superior

esquerdo originou mais dois subgrupos, originando o subgrupo inferior resultando na classe
5 e 4, isso significa que as duas possuem relação.
2.

O subgrupo grupo inferior foi dividido em dois, originando a classe 6 e um

outro subgrupo com as classes 3 e 2, mostrando que também há semelhança entre as elas, a
classes 1 mostrou menos proximidade com as outras. E a classe 2 e 3 são composições da
classe 6.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário
do Pará (CEP/CESUPA), sob o parecer n°: 3.229.169. Buscando garantir o anonimato, as
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participantes foram identificadas com a letra “M”, que corresponde a palavra MULHER
seguido do numeral correspondente a ordem em que as entrevistas serão realizadas.
EX: M1, M2, M3.... assim por diante.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na tabela1 mostra que as mulheres entrevistadas, estão com idade entre 28 a 62
anos. Quanto ao grau de escolaridade, 44,44% concluíram o ensino médio, uma pequena
parte não conseguiu terminar o ensino fundamental e de um total de 18 mulheres apenas
duas possuem o ensino superior completo. Com relação a ocupação, 27,7% se denominou
do lar, quanto a renda familiar 50% declarou receber <1 salário mínimo.
Tabela 1: Características do Perfil social das Mulheres Entrevistadas
Participantes (n=

Variáveis

Ocupação habitual

18)

%

Aposentada

1

5,55

Arquiteta

1

5,55

Artesã

1

5,55

Atendente de farmácia

1

5,55

Balconista

1

5,55

Cozinheira

1

5,55

Do lar

5

27,77

Doméstica

3

16,66

Garçonete

1

5,55

Publicitária

1

5,55

Universitária

1

5,55
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Escolaridade

Vendedora

1

5,55

Analfabeto

1

5,55

Fundamental Incompleto

5

27,77

Médio completo

8

44,44

Médio incompleto

1

5,55

Superior completo

2

11,11

Superior Incompleto

1

5,55

> 1 salário

9

50

< 1 salário

9

50

Renda Familiar

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019.

Objetivando aprimorar os recursos disponíveis, o exame Papanicolau deve ser
oferecido para todas as mulheres entre 25 e 65 anos e às que iniciaram a atividade sexual
antes dessa faixa etária (JORGE et al., 2011).
Quanto ao grau de escolaridade 44,44% relataram ter concluído o ensino médio, a
limitação escolar dificulta o entendimento do exame, assim ações de promoção e prevenção
de saúde ficam restritas a compreensão das mulheres. Já as com maior nível de ensino
zelam pela sua saúde, buscando o serviço com maior frequência (SILVA et al, 2015).
Corroborando com este pensamento Casarin (2011) revela que os grupos mais
vulneráveis estão onde existem barreiras de acesso à rede de serviços de saúde, para
detecção e tratamento da patologia e de suas lesões precursoras, advindas das dificuldades
econômicas e geográficas, insuficiência de serviços e por questões culturais,
desconsideração de sintomas importantes e preconceito.
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A partir das análises do conteúdo das entrevistas e com a utilização do software
IRAMUTQ, surgiram duas categorias através da decodificação.

CATEGORIA 1: CONHECIMENTO DAS MULHERES SOBRE O EXAME
PREVENTIVO
A necessidade de investir em ações educativas vem sendo justificado por ser o
câncer cérvico-uterino uma doença temida pelas mulheres e que as abala emocionalmente
pelo fato de o útero envolver questões inerentes à sexualidade, feminilidade e reprodução.
Nesse sentido, a percepção que a mulher tem sobre o diagnóstico da doença, influenciado
por sua cultura, personalidade e ambiente, mascaram as possibilidades de esperança de cura
que as formas de tratamento podem trazer, indicando também a percepção negativa da
eficácia terapêutica.
Deve ainda ser discutido sobre a importância terapêutica a fim de garantir a eficácia
do tratamento do câncer de colo de útero, bem como medir as informações das usuárias
acerca da existência dos programas de saúde pública no combate do câncer de colo de
útero. Realizamos uma pesquisa ativa de dados científicos, com a finalidade de
conscientizar as mulheres na realização anualmente do PCCU na prevenção do câncer de
colo de útero, bem como a importância do retorno na busca do resultado do exame.
Todos estes argumentos acima descritos devem ser investidos pelo serviço
objetivando alterar atual situação da incidência e controlar o câncer do colo de útero,
informações corretas, detalhadas e regionalizadas possuem um requisito importante, sendo
que a prevenção e o controle do câncer do colo de útero encontram-se entre os maiores
desafios científicos e de saúde pública atualmente (BRISCHILIARI et al, 2014).

SUBCATEGORIA: A PERCEPÇÃO CORRETA E ERRADA DAS MULHERES
SOBRE O EXAME
Ao abordar o questionamento de como está o conhecimento das 18 mulheres
entrevistadas acerca do exame preventivo, foi concluído que 9 mulheres não possuem e 9
possuem conhecimento sobre o exame. Apesar de compreenderem superficialmente sobre o
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exame preventivo, algumas mulheres sabem que, a partir deste exame, pode ser detectado o
câncer do colo de útero, e, é preciso realizá-lo anualmente.
M8: [...] “é um exame que ajuda a prevenir o câncer do colo do
útero, através dele a gente pode saber se tem alguma tendência a ter
o câncer, ou se já estar com o câncer. Até mesmo outras doenças.
[...] ”
M17: [...] “Exame preventivo que deve ser realizado ao menos uma
vez ao ano para prevenção do câncer do colo do útero. [...]”.
Por meio do exame preventivo o câncer do colo de útero é apto de detecção precoce
e de cura, se diagnosticada em seu início. No sentido de regular a periodicidade do exame
Papanicolau nos programas de rastreamento do câncer cérvico-uterino, o MS/INCA
recomenda a adoção de três anos, após a obtenção de dois resultados negativos com
intervalo de um ano (BRASIL, 2018).
Além do câncer o exame preventivo Papanicolau é de suma importância para a
detecção precoce das lesões que podem indicar uma neoplasia uterina, pois pode
diagnosticar alterações benignas, inflamações e processos de metaplasia escamosa. Cada
pessoa tem sua própria percepção sobre os procedimentos do exame preventivo, e para
algumas pessoas este conhecimento é preocupante, como pode-se observado nas falas de
algumas participantes:
M6: “[...] na verdade, eu sei pouca coisa, mas eu faço pra saber se
tem alguma coisa ou uma doença [...]”.
M10: “[...] Desse exame eu não sei nada, eu só sei que a gente faz
[...]”.
O conhecimento fragmentado expressado por essas mulheres demonstra a
necessidade de uma intervenção educativa direcionada aos cuidados prévios à sua coleta,
visto que a negligência dos mesmos interfere na realização do exame (CASTRO, 2010).
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Além de muitas mulheres não terem informações necessárias sobre o exame, muitas ainda
confundem o exame preventivo com o exame transvaginal, preferindo realizar o
transvaginal, desmerecendo a importância do exame preventivo. Como pode-se
acompanhar os relatos abaixo:
M9: [...] “Eu acho que a transvaginal faz o mesmo processo [...]”.
M16: “Eu acho que é o exame transvaginal? Bom pelos menos eu
acho que é isso. É para verificar se está aparecendo indícios de
doenças do colo do útero [...]”.
M13: “Eu já fiz já. Inclusive a transvaginal. Porque eu tava
sangrando muito durante 10 dias [...]”.
O exame preventivo e a ultrassonografia transvaginal possuem funções diferentes e
podem se complementar. O exame Preventivo, é um teste realizado para detectar alterações
nas células do colo do útero, para a coleta do material, é introduzido um objeto como
instrumento chamado espéculo na vagina (conhecido popularmente como “bico de pato”,
devido ao seu formato); o médico e/ou enfermeiro faz a inspeção visual do interior da
vagina e do colo do útero; a seguir, o profissional provoca uma pequena escamação da
superfície externa e interna do colo do útero com uma espátula de madeira e uma
escovinha; as células que são colhidas são colocadas em uma lâmina para análise em
laboratório especializado em citopatologia (BRASIL, 2015).
Quanto que a Ultrassonografia vaginal é um exame de diagnóstico não invasivo
utilizado para avaliar os órgãos reprodutivos femininos, estes que são o útero, os ovários e
o colo uterino através de imagem. A paciente se deita em uma maca em posição
ginecológica e o equipamento usado chamado transdutor é introduzido dentro do canal
vaginal. Este transdutor estará encapado por preservativo contendo gel e emitirá ondas
sonoras de alta frequência que refletirá nas estruturas corpóreas, formando as imagens no
monitor do aparelho de ultrassom. Por esta razão, os dois exames são diferentes e servem
para funções distintas, no entanto os resultados dos exames podem complementar-se para a
decisão clínica do(a) médico(a) (BEDOSCHI, 2019).
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No momento em que a mulher encontra o profissional é de grande importância e
necessário que este profissional forneça informações relevantes acerca da prevenção do
câncer e certifique-se de que a mulher as compreendeu. Quando o processo educativo
ocorre, viabiliza-se que a mulher compreenda o processo adequadamente, além de poder
compartilhar informalmente seu aprendizado com familiares e amigos.

SUBCATEGORIA: ORIGEM DOS CONHECIMENTOS
Percebeu- se ainda que a maior parte do conhecimento que elas tinham a respeito
dos cânceres em estudo foi adquirida através da família e da mídia, ou seja, de fontes não
profissionais, tais como a: televisão e pouco através de profissionais de saúde, mostrando
assim mais uma vez a carência de educação em saúde. A origem dos conhecimentos sobre o
exame de Papanicolau, referidos pelas participantes foram bastante diversificados,
originando 3 meios de informações. Responderam que receberam informações com maior
frequência oriundas da família, e ainda da unidade básica de saúde e da mídia.

AS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA FAMÍLIA
A família foi a fonte mais referida como origem do conhecimento acerca do exame,
10 participantes relataram ter recebido informações sobre o exame preventivo através da
família, sendo por parte de membros do sexo feminino, das quais 6 foram através da mãe, 3
através da filha e 1 por parte da irmã, como revelam os depoimentos a seguir quando
perguntadas de que forma as informações sobre o exame preventivo do câncer cérvicouterino chegaram até elas.
M17: “Através da minha mãe, inicialmente [...]”.
M18: “Através da minha mãe, foi ela que me levou e que cuida da
minha saúde [...]”.

241

M3: “[...]. É porque a minha filha mora lá na [...], e ela disse
“mamãe a senhora precisa fazer o preventivo”. Então eu fui fazer
[...]”.
M1: “Na verdade, através da minha irmã mais velha [...]”.
Qualquer dedicação em construir abordagens profissionais que tenha a família como
foco e contexto do cuidado de saúde implica, por um lado, desconstruir visões cristalizadas
e empíricas decorrentes da instrução de caráter eminentemente biológico de grande parte
das profissões da área da saúde e por outro lado em desvincular concepções pessoais e
ideológicas de família, permeadas por crenças e mitos, sem o devido embasamento teórico
(MARIAN; STORNIOLO; MORAVICK, 2010).

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Quando perguntadas de que forma as informações sobre o exame preventivo do
câncer cérvico-uterino chegaram até elas, a Unidade Básica de Saúde (mencionada por elas
como “posto”), apesar de citada foi pouco referida:
M5: “[...] aqui no posto mesmo [...]”.
M9: “[...] no posto [...]”.
O distanciamento da aceitação e da realização, e do conhecimento falho acerca do
Papanicolau se deve também à má qualidade dos serviços de saúde e de seus profissionais
que não fornecerem informações pertinentes sobre o assunto. Ressalta-se que vivemos em
um modelo de saúde assistencial curativista, não sendo muito enfatizada a importância da
prevenção primária e secundária das doenças (SOUZA; COSTA, 2010).

MÍDIA
Assuntos que relacionam a preocupação com a saúde e o bem-estar se fazem cada
vez mais presentes na mídia. Muito é falado a respeito da importância de adotar hábitos
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saudáveis a fim de alcançar uma melhor qualidade de vida. Neste contexto, além de praticar
exercícios físicos e ter uma alimentação balanceada é fundamental ser incluído o exame
preventivo em rotina (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012).
M8: “[...]. Eu fiquei sabendo da importância desse exame através da
televisão, a mídia hoje em dia ajuda muito [...]’’.
M14: “[...]. Hoje através da mídia, pois hoje é tudo muito alto
explicativo [...]”.
No contexto da atualidade em que a mídia é muito presente na vida das pessoas, ela
vem ser também como grande ajuda na estratégia de compartilhar informações sobre o
exame preventivo e saúde no geral, a fim de auxiliar na aceitação do exame. Desse modo,
se faz de suma importância que o governo priorize campanhas de esclarecimento acerca
desse câncer, sobretudo, na mídia televisiva, que abrangeria igualmente os cônjuges, que
nem

sempre compreendem a necessidade

dessa

prevenção (ALBUQUERQUE;

MIRANDA; LEITE; LEITE, 2016).

CATEGORIA 2: PERIODICIDADE NA REALIZAÇÃO DO EXAME
O significado para periodicidade é a designação de espaço temporal que pode ser
previsto entre diferentes acontecimentos; a realização periódica do exame citopatológico de
Papanicolau tem sido reconhecida mundialmente como uma estratégia segura e eficiente
para a detecção precoce do câncer do colo do útero na população feminina e tem
modificado efetivamente as taxas de incidência e mortalidade por este câncer.
Abaixo pode-se acompanhar relatos de mulheres sobre a periodicidade que o
realizavam o exame:
M6: “Agora sim, mas antes não, de uns 10 anos pra, cá eu venho
fazendo uma vez por ano. Eu acho que esse tempo de 1 ano está
ótimo, porque durante 1 anos acontece muito coisa na sua vida”.
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M8: “Não, já tem uns 3 anos que eu não faço”.
Apesar das mulheres fazerem mais exames que os homens, algumas mulheres, na
correria de suas tarefas, acabam esquecendo de cuidar da própria saúde, fazer ações
educativas em saúde para esse grupo é primordial, para a conscientização e estratégias
voltadas quanto a orientação da periodicidade.

SUBCATEGORIA:

ESQUECIMENTO

DAS

USUÁRIAS

ASSOCIADO

ÀS

OCUPAÇÕES DIÁRIAS
A adesão das mulheres ao exame de Papanicolau depende de uma série de fatores
embutidos principalmente nas percepções das mesmas sobre o exame e sua importância,
para que, assim, ocorra a tomada de decisão para a realização de atividades que promovam
a saúde, melhorando a qualidade de vida mesmo diante de aspectos socioeconômicos
desfavoráveis e muitas vezes como acompanhado durante os relatos das mulheres desse
estudo o esquecimento surge pelos seus afazeres e o cuidar dos filhos o que a deixa sem
tempo para o cuidar de si.
M13: “[...] eu não saio, muito de casa por causa dos meninos, que
são muito pequenos [...]”.
M16: “A rotina do trabalho faz com que a gente não tenha tempo
para cuidar da saúde [...]”.
M18: “A falta de tempo [...]”.
Assis et al (2014), afirmam que para garantir uma assistência integral e preventiva,
é importante olhar o outro sem pré-julgamentos de suas atitudes e concepções, acolhendo e
propondo a prevenção na perspectiva do outro por meio de orientações que não visem
somente o procedimento técnico. Isso porque o exame em si causa ameaça e medo,
provocando reações na mulher, que muitas vezes podem não ser expressos na fala, mas ser
evidentes pela fuga do exame. As que nunca se submeteram ao exame também fazem suas
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representações negativas pelas experiências de outras pessoas e têm a conduta de não o
realizar.
O exame de Papanicolau, embora acessível nas unidades de saúde, parece ainda
distante da compreensão das mulheres, que mesmo o realizando periodicamente o
idealizam como algo desconhecido, o que foi demonstrado nas falas das entrevistadas.

CONCLUSÃO
Os procedimentos de prevenção realizados na área da saúde são essenciais para que
o paciente mantenha seu quadro clínico em perfeito estado e dessa forma em plenas
condições de saúde. As ações preventivas são intervenções orientadas a evitar o surgimento
de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações.
A atuação do enfermeiro na prevenção do câncer do colo do útero é de extrema
importância, pois o mesmo tem a função de desenvolver atividades voltadas para a
educação, orientação, pesquisa e também de buscar a identificação de populações de alto
risco, fazer o rastreamento e detecção precoce.
Na educação em saúde, o enfermeiro tem a habilidade de perceber quais as
estratégias de aprendizagem devem utilizar junto à determinada comunidade visando,
sobretudo, à busca do serviço de saúde pelas usuárias, mesmo por aqueles que não
apresentem sinais e sintomas.
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CAPÍTULO XXVIII
PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
AO LIDAR COM OS CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Luiza Pires Miranda139; Rômullo Vinicius Dutra Menezes140;
Marina Gomes Silva Martins141.
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RESUMO:
Este trabalho tem como principal objetivo reconhecer os principais desafios encontrados
pelos profissionais de saúde nos cuidados paliativos. No campo metodológico, foi feita uma
revisão bibliográfica na base de dados Scielo, Pubmed e Manual de Cuidados Paliativos
ANCP. Conclui-se que, há uma falta de conhecimento técnico e de treinamento dos
profissionais, assim como uma dificuldade de superação de questões éticas relacionadas aos
cuidados paliativos. Apesar disso, há oportunidades de qualificação como congressos e
residências que abordam essa temática, o que deve ser estimulado pelos próprios
profissionais e pelos locais de trabalho, a fim de aprimorar a realização da assistência.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência paliativa. Cuidado paliativo. Tratamento

INTRODUÇÃO
Os cuidados paliativos constituem um modelo de assistência que melhora a
qualidade de vida dos pacientes com doenças terminais, assim como de seus familiares,
através da prevenção e do alívio do sofrimento. A assistência exige uma equipe
multidisciplinar da Estratégia de Saúde da Família que nem sempre é capacitada para
realizá-la.

OBJETIVO
Reconhecer os principais desafios encontrados pelos profissionais de saúde nos
cuidados paliativos.
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METODOLOGIA
Revisão bibliográfica na base de dados Scielo, Pubmed e Manual de Cuidados
Paliativos ANCP.

DISCUSSÃO
A implantação dos cuidados paliativos na atenção primária enfrenta vários desafios.
A começar pela formação acadêmica do médico que é voltada para diagnóstico, tratamento
e cura de doenças. Quando encontra um paciente em fase terminal, em que suas ações não
terão um caráter curativo, ele tem de rever seus conceitos e aprender a trabalhar em equipe,
o que atende a um dos princípios do SUS que é a integralidade da assistência.
Em relação à comunicação, o médico deve ter uma linguagem clara e acessível para
que o paciente e os familiares saibam sua verdadeira condição e entendam a terapêutica
adotada, o que contribui com uma melhor adesão e eficiência do cuidado.
Outro aspecto importante é a administração de fatores que não são padronizados, o
que pode ferir conceitos éticos e morais no que diz respeito a confidencialidade e a
introdução e retirada de medicamentos, que se apresentam quase que invariavelmente na
prática dos cuidados paliativos.

CONCLUSÃO
É fato que há uma falta de conhecimento técnico e de treinamento dos profissionais,
assim como uma dificuldade de superação de questões éticas relacionadas aos cuidados
paliativos. Apesar disso, há oportunidades de qualificação como congressos e residências
que abordam essa temática, o que deve ser estimulado pelos próprios profissionais e pelos
locais de trabalho, a fim de aprimorar a realização da assistência.
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CAPÍTULO XXIX
RELATO DE CASO: POLIARTERITE NODOSA COMO CAUSA DE
COLECISTITE E HEMORRAGIA SUBARACNOIDE
Daniel Oliva Brito142; Isabelle Almeida Pessoa143;
Bruna Afonso Lopes Lima144; Fernanda Araújo Sá145;
Filipe Costa Senra146; Gabriell Augusto Silva Dupeyrat147;
Lenilson Prates da Silva148.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.04-29

RESUMO:
Poliarterite nodosa (PAN) é uma vasculite necrotizante sistêmica de etiologia desconhecida
que acomete principalmente pequenas e/ou médias artérias. O quadro clínico se desenvolve
de forma gradual ao longo de semanas a meses, e predominam inicialmente sintomas
constitucionais, como febre, perda de peso, mialgias e artralgias. Embora o acometimento
gastrointestinal e neurológico aconteça em metade dos casos de PAN, a ocorrência de
colecistite e hemorragia cerebral pela doença são incomuns e pouco descritas na literatura.
Relatamos um caso de paciente que apresentou colecistite como apresentação inicial de
PAN, e obteve o diagnóstico através do exame anatomopatológico da vesícula após
colecistectomia. Apresentou evolução rápida e fatal para acidente vascular encefálico
hemorrágico mesmo após instituição do tratamento imunossupressor para a doença.
PALAVRAS-CHAVE: Poliarterite Nodosa. Acidente Vascular Cerebral. Hemorragia
Subaracnoidea. Colecistite.

INTRODUÇÃO
A poliarterite nodosa (PAN) é caracterizada por uma inflamação necrotizante de
pequenas e/ou médias artérias, sendo definida como uma condição multissistêmica e de
etiologia desconhecida. Trata-se de uma doença incomum, frequentemente associada ao
vírus da hepatite B. A população mais acometida é a do sexo masculino (1,5:1) com pico de
incidência em torno dos 50 anos.1,2
142Médico

graduado pelas Faculdades Integradas Pitágoras - Fip-Moc. E-mail: danielolivabrito@gmail.com
graduada pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE. Residente de Clínica Médica no Hospital
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. E-mail: iapessoa@hotmail.com
144Médica graduada pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE. Residente de Dermatologia pela Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: bruna-afonso@hotmail.com
145Médica graduada pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE. Residente em Clínica Médica pelo
Hospital Madre Teresa E-mail: araujofer_nanda@hotmail.com
146Médico graduado pelas Faculdades Integradas Pitágoras - Fip-Moc. Residência Médica em Saúde da Família e
Comunidade pela UNIMONTES. Pós-Graduado em Psiquiatria pela CENBRAP. E-mail: filipesenra@hotmail.com
147
Médico graduado pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE. E-mail: gadup21@yahoo.com.br
148Médico graduado pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE. E-mail: niu_gbi@hotmail.com
143Médica

250

O envolvimento do trato gastrointestinal foi reportado em 14% a 53% dos pacientes
com PAN. A vasculite de vesícula biliar (VVB) foi descrita em 1,6% a 2,7% dos pacientes,
sendo uma manifestação rara da doença.⁴
Entre 23% e 53% dos pacientes com PAN há o desenvolvimento de patologia do
sistema nervoso, sendo o envolvimento do sistema nervoso central (SNC) menos comum
que a do sistema nervoso periférico e geralmente se apresenta tardiamente no curso da
doença6.
As vasculites, por seu caráter sistêmico, manifestações clínicas variadas e
inespecíficas e potencial para evolução desfavorável, devem compor o rol de diagnósticos
diferenciais nos quadros sistêmicos com evolução incomum, pois a intervenção precoce
pode melhorar o prognóstico do paciente.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa transversal e descritiva de caso único. Os dados foram
analisados retrospectivamente, através dos registros contidos no prontuário, desde a
internação até a alta médica. Essas informações serão discutidas com fundamentação
teórica em publicações que tratam do assunto.

RELATO DE CASO
Paciente sexo feminino, 59 anos, portadora de hipercolesterolemia, é admitida em
hospital com queixa de febre há 20 dias associado a dor em hipocôndrio direito contínua há
12 horas. Realizou hemograma que evidenciou leucocitose com neutrofilia e discretas
elevações em aminotransferases, gama-GT e fosfatase alcalina. Recebeu diagnóstico
ultrassonográfico de colecistite litiásica, sem demais alterações nas vias biliares. Foi
indicado antibioticoterapia e colecistectomia videolaparoscópica.
Quarenta dias após a alta é encaminhada novamente para este serviço para melhor
investigação de quadro de febre de origem indeterminada já iniciada em cidade de origem.
Apresentava febre, vômitos pós-prandiais, perda ponderal de 5kg desde a última internação,
parestesia em membro inferior direito e hematomas em ambos os membros inferiores há
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um mês. Solicitado exames laboratoriais que evidenciaram anemia normocrômica e
normocítica (Hb:10,1g/dL), leucocitose neutrofílica (GL:19.900/mm³ B:1% S:80%),
trombocitose (PLQ: 489.000/mm³), VHS e PCR reagentes e elevados, e elevação de
escórias nitrogenadas (creatinina 3,0 mg/dL e ureia 85mg/dL). Realizada tomografia
computadorizada (TC) e ultrassonografia (USG) de abdômen total sem alterações.
Nos dias subsequentes, evoluiu com piora progressiva da função renal, acentuação
da anemia, além de aumento progressivo nos níveis pressóricos com necessidade de início
de terapia de substituição renal.
Após dois meses da colecistectomia, foi apresentado o laudo do exame anatamopatológico da peça cirúrgica, o qual evidenciou no histopatológico da vesícula biliar: lesões
inflamatórias necrotizantes focais com necrose fibrinóide, e infiltração celular pleomórfica
com predomínio neutrofílico, sugestivo de Poliarterite Nodosa. Iniciado prednisona e
ciclofosfamida, e realizado profilaxia com sulfametaxazol associado a trimetoprim para
pneumocistose.
O fator reumatoide foi solicitado e apresentou altos títulos (512), FAN não reagente,
C3 e CH50 dentro dos limites de normalidade e sorologia para Hepatite B não reagente.
Cinco dias depois, paciente evoluiu com coma irresponsivo e ausência de reflexos
de tronco encefálico. Solicitado TC de crânio com acentuada hemorragia subaracnóidea
(HSA), notadamente em hemisfério direito, associado a hemoventrículo e edema cerebral.
(Figura 1). Iniciado protocolo para morte encefálica e atestado o óbito.

Figura 1: Tomografia Computadorizada de Encéfalo. A: Presença de hemorragia subaracnóidea evidente em
hemisfério cerebral direito. B: Presença de hemoventrículo à direita
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Fonte: Prontuário do paciente.

DISCUSSÃO
A PAN é mais comum em indivíduos de 40 a 60 anos de idade. A paciente do caso
em questão tinha 59 anos de idade, portanto, compreendida entre a faixa etária com maior
incidência da doença. Trata-se de uma doença sistêmica e pode afetar qualquer órgão, no
entanto, a pele, rim, nervos periféricos e trato gastrointestinal são mais comumente
envolvidos6,7,8,9.
A mononeurite múltipla é comum no contexto de PAN e apresenta achados motores
e sensoriais assimétricos que afetam de forma súbita, principalmente, os membros
inferiores, particularmente os nervos ciáticos, fibular ou tibial. É causada pela inflamação
vascular na vasa nervorum e degeneração axonal ativa com envolvimento assimétrico e
infarto vasculítico do nervo. A paciente do caso apresentado referiu dor e parestesia em
membro inferior direito, compatível com o padrão sensorial assimétrico típico da doença
com provável acometimento do nervo tibial e fibular. 6,8,11
O envolvimento renal na PAN consiste em infarto tecidual ou hematoma,
geralmente produzido por ruptura de micro-aneurismas renais. Os infartos renais podem ser
clinicamente silenciosos ou produzir micro ou macrohematúria e proteinúria leve a
moderada. PAN não causa glomerulonefrite. A hipertensão secundária ao envolvimento da
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artéria intra-renal é frequente, presente na evolução da paciente citada que não tinha relato
de hipertensão arterial sistêmica prévia. A função renal é geralmente poupada, mas
múltiplos infartos renais ou hipertensão não controlada podem diminuir a função renal 10.
De acordo com os critérios diagnósticos de PAN (Quadro 1), elaborados pelo
Colégio Americano de Reumatologistas, a paciente do caso em discussão apresenta o
número de critérios suficientes para fundamentar o diagnóstico. De acordo com a tabela, ela
apresentava os critérios 1, 4 e 5 à admissão. Na segunda internação, desenvolveu os
critérios 6, 7 e 10 com o resultado da biópsia. Dessa forma, pode se inferir que a suspeita
diagnóstica poderia ter sido levantada desde o início do quadro, entretanto, a natureza
inespecífica dos sintomas retardou o diagnóstico.
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Na PAN, o trato gastrointestinal está envolvido em 40% a 60% dos casos. Nos casos
de autópsia, a colecistite pode ocorrer em até 40% dos casos com PAN estabelecida. A
vasculite da vesícula biliar é uma condição incomum. Pode apresentar-se como vasculite de
órgão único ou como primeira manifestação e parte da vasculite sistêmica (principalmente
poliarterite nodosa e vasculite associada ao vírus da hepatite B). 2,12
A vasculite isolada da vesícula biliar é geralmente encontrada após colecistectomia
de rotina realizada por causa de sintomas locais relacionados à colecistite associada a
cálculos biliares ou alitiásica, sendo esta, mais prevalente em pacientes que sofrem de
vasculite sistêmica. Reagentes de fase aguda e marcadores de surtos de autoimunidade são
geralmente normais ou negativos. A histologia da vasculite da vesícula biliar consiste
principalmente de um distúrbio necrosante não granulomatoso que afeta vasos de tamanho
médio. 5,13,20
A vasculite confinada à vesícula biliar não requer tratamento sistêmico antiinflamatório ou imunossupressor e acarreta baixa mortalidade. Entretanto, como a vasculite
da vesícula biliar pode preceder a ocorrência de vasculite sistêmica, um acompanhamento
cuidadoso é obrigatório para fornecer diagnóstico precoce e terapia adequada para o
paciente. Obviamente em pacientes com sinais de doença sistêmica, o tratamento deve ser
iniciado10,12,13.
As manifestações neurológicas da PAN são variáveis e podem mimetizar quase
todas as síndromes clínicas. Entre 23% e 53% dos pacientes com PAN desenvolvem
patologia do SNC, sendo menos comum que a do sistema nervoso periférico e geralmente
mais tardia. Os dois quadros neurológicos centrais mais frequentes do PAN incluem
encefalopatia difusa e distúrbios focais ou multifocais do cérebro ou medula espinhal.
6,8,9,11,14,15,16

.

O tempo relativamente tardio de envolvimento do SNC levou os investigadores a
supor que as manifestações da doença do SNC são o resultado do acúmulo de alterações
inflamatórias que ocorrem durante muitos meses ou anos, em vez de apenas o resultado de
uma arterite aguda.
O mecanismo da lesão é variável: hemorragia por ruptura aneurismática,
encefalopatia hipertensiva, isquemia por vasculite, acidente cardioembólico ou lacunar15,16.
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Embora o aneurisma das artérias viscerais seja um achado comum em pacientes
com PAN, a associação entre PAN e aneurismas intracranianos raramente foi relatado. Em
revisão da literatura, Gupta et al., encontrou 15 casos relatados de PAN associada a
aneurismas intracranianos, dos quais 11 apresentaram hemorragia subaracnoidea ou
intracerebral. É muito incomum que um caso de PAN apresente aneurismas intracranianos
como apresentação inicial8,9.
Os aneurismas intracranianos na PAN podem causar hemorragia subaracnoidea ou
parenquimatosa. Estes aneurismas são frequentemente múltiplos, variam em tamanho e
localização, e pode envolver o polígono de Willis ou pequenas artérias. Casos selecionados
podem ser tratados com segurança por embolização. Foi relatado aneurisma das artérias
carótida e intracranianas9,17,18,19.
Apesar da necropsia não ter sido realizada para confirmar a etiologia da hemorragia,
o contexto clínico é compatível. Observamos um quadro de evolução rápida e grave com
sintomas neurológicos na apresentação. O atraso do diagnóstico e, consequentemente, na
instituição da terapêutica associado à hipertensão secundária pode ter sido o gatilho para
ruptura aneurismática.
O tratamento da PAN consiste na administração de corticosteroides sistêmicos
juntamente com agentes citotóxicos, tais como ciclofosfamida ou azatioprina. Devido à
gravidade das manifestações da vasculite do SNC, é necessária uma terapia
imunossupressora potente para a indução da remissão. O reconhecimento imediato e o
manejo agressivo são cruciais para evitar danos permanentes e disfunção neurológica. A
terapia com altas doses de ciclofosfamida e prednisolona tem mostrado causar regressão de
aneurismas em pacientes com PAN, mas nem sempre protege o paciente contra AVE na
vasculite 6,9,19,21, 23,24.
A taxa de sobrevida de 5 anos em pacientes não tratados é de 13%, o que aumenta
para cerca de 80% após o tratamento com corticosteroides e agentes citotóxicos16.

CONCLUSÃO
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O presente estudo evidencia um relato de caso de paciente com PAN com
manifestações atípicas e pouco descritas na literatura. A paciente abriu o quadro com
colecistite secundária a vasculite e evoluiu com acometimento grave do sistema nervoso
central através de hemorragia subaracnóidea. O diagnóstico foi tardio e sugerido pelo
exame histopatológico da vesícula biliar, resultando no desfecho desfavorável apresentado.
O diagnóstico de PAN é dificultado na prática médica pela ausência de sinais e
sintomas específicos, e exames diagnósticos acessíveis e acurados para triagem. O
resultado é atraso na propedêutica adequada de uma doença em que a intervenção precoce
melhora significativamente o prognóstico do paciente.
Portanto, é imperativo incluir a PAN entre os diagnósticos diferenciais de pacientes
que manifestam quadro sistêmico com evolução incomum, especialmente associado a
queixas neurológicas e abdominais. Além disso, se faz necessária a realização de novos
estudos sobre o assunto, com o intuito de criar evidências científicas fortes e fomentar mais
discussões a respeito dessa doença de quadro clínico variado.
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RESUMO:
Nos últimos anos, os esforços para melhorar a terapia do câncer se concentram
principalmente no desenvolvimento de novos agentes antineoplásicos. Entre estes agentes
incluem-se os análogos da vitamina E, onde o succinato de alfa-tocoferil (α -TOS) é a
forma mais eficaz de suprimir o cancro, com isso induzindo a apoptose. É de interesse
como ocorrem os vários mecanismos moleculares subjacentes à morte celular induzida por
α -TOS e o uso potencial de combinação de drogas direcionadas no tratamento do câncer.
Esta revisão apresenta uma visão geral das perspectivas sobre α -TOS e os usos potenciais
no tratamento dos cânceres e outras aplicações clínicas. Com esse estudo buscou-se
descrever e analisar as evidências do mecanismo de ação do succinato de alfa-tocoferil (α TOS) no tratamento do câncer. Realizou-se uma pesquisa nas bases de dados PubMed,
Medline entre os anos de 2003 e 2019, em língua inglesa e portuguesa. Os resultados
encontrados indicam que estudos in vitro e in vivo demonstraram que o α -TOS atacam
seletivamente células tumorais com pouco ou nenhum efeito sobre as células normais. O
tratamento com α -TOS é uma grande promessa para futuras aplicações clínicas, pois causa
a morte celular, pelo menos em p arte, induzindo seletivamente a apoptose pela
desestabilização mitocondrial.
PALAVRAS-CHAVE: Succinato de alfa-tocoferil. Câncer. Apoptose.
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Nos últimos anos, os esforços para melhorar a terapia do câncer se concentram
principalmente no desenvolvimento de novos agentes antineoplásicos. Entre estes agentes
incluem-se os análogos da vitamina E, onde o succinato de alfa-tocoferil (α -TOS) é a
forma mais eficaz de suprimir o cancro, com isso induzindo a apoptose. É de interesse
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como ocorrem os vários mecanismos moleculares subjacentes à morte celular induzida por
α -TOS e o uso potencial de combinação de drogas direcionadas no tratamento do câncer.
Uma prática comumente usada no tratamento de tumores é combinar vários agentes
anticâncer com diferentes modos de ação. As razões para essa abordagem estão
maximizando o potencial apoptótico da célula, superando a resistência a um dos agentes,
utilizando vias pró-apoptóticas complementares e diminuindo as doses dos medicamentos
individuais para suprimir os potenciais efeitos deletérios secundários do tratamento.
Esta revisão de bibliografia apresenta uma visão geral das perspectivas sobre α TOS e os usos potenciais no tratamento dos cânceres e outras aplicações clínicas. Com esse
estudo buscou-se descrever e analisar as evidências do mecanismo de ação do succinato de
alfa-tocoferil (α -TOS) no tratamento do câncer. Realizou-se uma pesquisa nas bases de
dados PubMed, Medline entre os anos de 2003 e 2019, em língua inglesa e portuguesa.
Alguns estudos mostram a maneira como o succinato vai potencializar a morte das
células malignas, citando o apoptogênico imunológico FAS, ou seja, mobilizando o
receptor FAS do citosol para a membrana plasmática. Esses achados sugerem que α -TOS
tem a propensão de impulsionar o sistema imunológico para melhorar a vigilância do
câncer.
Outro mecanismo importante pelo qual α -TOS mata células cancerígenas foi
demonstrado através da indução do apoptose em células malignas por meio da
desestabilização mitocondrial, um processo amplificado ela modulação das vias de
sinalização. Essas características estruturais únicas de agentes como o succinato, são
seletivas para detectar células malignas, através da sua alta toxicidade e da persistência
nelas.

ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO
Devido à sua seletividade para células cancerígenas e baixa toxicidade para células
não malignas, o análogo do éster α-SDT tem potencial clínico médio. Isso levou a estudos
sobre o papel da α-TOS na prevenção e tratamento do câncer. Além disso, foi demonstrado
que α-TOS é um potente inibidor de crescimento de vários tipos de células cancerígenas in
vitro α-TOS induziu altos níveis de apoptose em pelo menos 50 tipos de células
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cancerígenas testadas até agora de diferentes espécies (humanas, murinas e aviárias) e tipos
de tecidos (mama, próstata, pulmão, estômago, ovário, linfoma, cólon.
O α-TOS inibe o crescimento de células de leucemia monoblástica humana, células
linfoides aviárias, células de linfoma EL4 T de murino e células de melanoma B16 in vitro,
células tumorais de bolsa bucal de hamster in vivo e células de câncer gástrico e de mama
humano in vitro; Investigações posteriores demonstraram que α- TOS é um potente indutor
de apoptose em uma ampla gama de células cancerígenas humanas de origem epitelial e
linfoide.
Demonstrou-se que o nível de apoptose induzida por α-TOS variou de 30% a 60%
em diferentes células malignas (50 μ M durante 12 h de exposição). Essa ação de α- TOS
foi observado em múltiplas linhas celulares de câncer e envolveu desestabilização
lisossômica e mitocondrial e ativação da caspase-3.
O α-TOS também limitou o crescimento do tumor em um modelo de xenoenxerto
de câncer colorretal quando os ratos receberam injeções intraperitoneais (ip) (50). μ L) de
200 mM α- Tough por 48 h induziu apoptose em 90% de uma população de células de
câncer de estômago humano SGC-7901. Em geral α-TOS induz menos de 5% de apoptose
em células normais. A Seletividade do α-TOS deve-se ao fato de atuar com mais eficiência
a um pH baixo, uma característica comum das células cancerígenas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer dos últimos anos, há uma concentração de estudos voltados para
melhorar a terapia do câncer, desenvolvimento de novos medicamentos e estratégias
adicionais para inibir o crescimento de células cancerígenas. A evidência de que o α-TOS
mata seletivamente células tumorais do câncer é promissora. Outrossim, fatores como
vascularização tumoral e captação de células cancerígenas, podem afetar as concentrações
de fármacos na massa tumoral. Dessa maneira, é relevante mais estudos experimentais e
clínicos com novas formulações para apoiar a introdução do succinato no tratamento de
alguns tipos de câncer.
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RESUMO:
O objetivo deste relato é descrever o processo de implantação, desenvolvimento e
implementação dos programas de residência multiprofissional da Secretaria Estadual de
Saúde, apoiado pelo Telessaúde Goiás. É preciso criar um novo paradigma para residência
em que o processo de aprendizagem ocorra na própria rede de serviços ambulatoriais do
Sistema Único de Saúde, viabilizando o desenvolvimento de atitudes críticas e reflexivas e
práticas interdisciplinares na saúde e elementos potencializadores da emancipação dos
trabalhadores. Além disto, é imperativo a integração da academia com os serviços, no
sentido de tornar possível a capacitação dos profissionais de saúde por insuficiência de
recursos humanos capazes de implementá-la, com a utilização do Telessaúde Goiás. Os
resultados da experiência permitem afirmar que educação a distância alcança um
quantitativo maior de profissionais de saúde. O acesso ao telessaúde mostra-se como
importante ferramenta de troca de experiências, a partir de demandas de profissionais
residentes que, subsidiados de evidências científicas, possibilitam a construção de
alternativas que se traduzem em melhorias de qualidade de vida a usuários do sistema, bem
como aos próprios profissionais de saúde que se sentem interligados e conectados a uma
rede de saúde. Os seminários também se configuram momentos de aprendizado e de
formação, podendo ser acessados em tempo real ou a posteriori, de qualquer local,
facilitando o acesso a essas ações. Há, no entanto, desafios para Goiás na implementação
do Programa, entre estes: maior apoio da Secretaria Estadual de Saúde na consolidação do
Sistema de Teleconsultorias como apoio real aos residentes; a ampliação da oferta e do
acesso às ações de teleducação e aumento de pontos de conectividade para a expansão dos
serviços a fim de que o programa possa cumprir seu papel no fortalecimento da Residência
Multiprofissional. Experiências existentes/iniciativas/ideias: o caminho percorrido como
enfermeira desenvolvendo atividades assistenciais, educação e de gestão, permitiu
vivenciar a prática em saúde pública. A experiência junto ao serviço de enfermagem tem
propiciado a vivência de muitas dificuldades enfrentadas na assistência devido a
organização e estrutura dos serviços e, principalmente em relação às práticas de saúde e
formação profissional. E como podemos garantir e propor mudanças nos serviços de saúde,
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proporcionar uma formação mais próxima com os princípios do SUS e a transformação dos
processos de trabalho? Nessa perspectiva, a proposta da Residência Multiprofissional em
Saúde pode oportunizar uma formação teórico pedagógica mais compatível com os
princípios e diretrizes da integralidade da atenção e da intersetorialidade do SUS,
garantindo equidade do acesso e o direito à saúde. A residência pode ser definida como
uma modalidade de ensino de pós-graduação que contribui para a formação de profissionais
para a assistência, gestão e ensino em serviço. A ideia de criar a primeira residência da
Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, foi sendo construída a partir das reflexões
pedagógicas e políticas de profissionais do serviço, nascendo em resposta a duas demandas:
uma de- manda interna, deflagrada pela necessidade, sentida pelos gestores públicos e uma
demanda externa à universidade, manifestada pelo próprio serviço em participar
conjuntamente. A Residência Multiprofissional apresenta um forte componente de
treinamento em serviço, proporciona meios para a capacitação dos profissionais da área da
Saúde já graduados em desenvolver novas atitudes exigidas para a produção de um trabalho
de qualidade. Para a continuidade da constituição do Sistema Único de Saúde que se deseja,
é necessário ampliar a formação e a capacitação de profissionais para a rede de serviços que
o compõe. Avanços e desafios: os desafios encontrados na implantação da residência
multiprofissional em saúde foi a desorganização da rede de serviços de saúde e a falta de
qualificação dos profissionais de serviços de saúde. No que diz respeito aos avanços foi
possível reorganizar o processo de trabalho e mudança no modelo de atenção à saúde;
organização das redes de serviço de saúde; fortalecimento de parceria política, institucional
e social e desenvolvimento da educação permanente. Faz-se necessário corrigir com
urgência as deficiências de conhecimentos, habilidades e práticas dos trabalhadores em
saúde, para que os resultados esperados por esta inversão do modelo de atenção sejam
alcançados, repercutindo com real impacto na qualidade de vida da população. Êxitos e
dificuldades: as dificuldades encontradas nesse início de programa de residência foram: a
carência de treinamento dos profissionais da instituição no que se refere às atividades juntas
à Clínica, a resistência dos profissionais de ensino superior para orientar nas atividades, o
desconhecimento do Programa por parte de alguns profissionais, o número reduzido de
residentes multiprofissionais nas diferentes áreas, a falta de resolução dos problemas
identificados pela integração deficiente entre os serviços médicos e não médicos. Todavia,
uma limitação para avaliar o programa de residência é o curto tempo decorrido, sendo que a
residência está em processo de construção e que há expectativa de aperfeiçoamento durante
os próximos períodos. Afinal, pôde-se perceber que alguns obstáculos iniciais apontados
anteriormente já foram superados em apenas quatro anos de residência como a maior
contribuição dos profissionais na construção da residência através de treinamentos, aulas e
orientações quanto às atividades desenvolvidas em cada setor e a melhoria da integração
entre a equipe médica e multiprofissional com os residentes. A avaliação do processo de
implantação, execução e implementação das residências multiprofissionais no estado de
Goiás aponta para desafios vivenciados ao promover a melhoria constante dos programas
de residência multiprofissional. Embora com importantes conquistas, a residência
265

multiprofissional na SES-GO segue com o desafio da revisão e discussão ampliada da
política nacional das residências. Multiprofissionais quanto a exclusividade dessa atividade.
O regime de dedicação exclusiva foi o principal motivador da evasão de residentes no
período dessa experiência, o que urge para a necessidade de revisão dos propósitos desta
exclusividade. Alcance no programa e seus impactos: os resultados apontaram que o
impacto da residência multiprofissional evidenciou muitos quesitos a serem aperfeiçoados,
para que, de fato, os objetivos da especialização multiprofissional sejam alcançados,
visando à melhoria do programa de residência, assim como a formação desse profissional e
a qualidade da assistência hospitalar. Outro ponto importante a ser observado, relaciona-se
às práticas multiprofissionais: probabilidade de melhorar a capacidade de trabalhar em
grupo e integração com outros profissionais. Por fim, o objetivo deste relato foi mostrar
quais as vantagens e desafios que a Secretaria Estadual de Saúde experimentou na
implantação da Residência Multiprofissional, dar subsídios a gestores de saúde, bem como
promover uma reflexão ao setor público de saúde. Espera-se que este relato possa ajudar a
divulgar a importância da Residência Multiprofissional tem de transformar a formação dos
profissionais atuantes nos serviços do SUS.
PALAVRAS-CHAVE: Residência. Telessaúde. Enfermagem.
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Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN). Licenciado em Música pela Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN). Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6192-6075. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/0772088747598226. E-mail: luciano.90@hotmail.com.
FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na
Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Pós-graduanda em
Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio
267

Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade
Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduanda em Licenciatura Plena em
Pedagogia pela Faculdade UNOPAR. Técnica em Contabilidade pelo Centro de Educação
Integrada Monsenhor Honório (CEIMH). Atuou como professora da Rede Pública em
Macau/RN. Atuou como professora da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN.
Orcid:
https://orcid.org/0000-0002-9198-6746.
Lattes:
http://lattes.cnpq.br/5956672837215695. E-mail: caroline_brum2005@hotmail.com.
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ADERNE, Elaini Wolter Sickert: Graduação em Odontologia (UFPel 1994);
Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (UFPel 2000); Mestre em
Ciências na Área de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (UFPel 2000);
Especialista em Prótese Buco-Maxilo-Facial (ABENO/USP SP 2005); Doutora em
Odontologia na Área de Estomatologia Clínica (PUC RS 2008). Servidora Pública
Federal/Professora do Magistério Superior, ASSOCIADO III UFPel /Departamento de
Cirurgia, Traumatologia e Prótese Buco Maxilo Faciais, 40h-DE. Coordenadora do
Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial do Hospital
Escola/EBSERH/UFPel. Coordenadora Adjunta do Projeto de Extensão Salve Seu Dente.
Coordenadora da área de Odontologia do Programa de Residência Multiprofissional em
atenção à saúde oncológica do Hospital Escola da UFPel e Membro suplente da Comissão
de Biossegurança da Faculdade de Odontologia da UFPel (COMBIOS).
http://lattes.cnpq.br/6053046582245808
ALMEIDA, Pollyana Cecília de Carvalho: Graduanda do sexto ano de Medicina
pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE. Possui título de Organizadora
do I Congresso Norte Mineiro de Semiologia Médica e Raciocínio Clínico com a
participação de Dr. Celmo Celeno Porto como palestrante. Publicação de trabalho na
Revista Eletrônica Acervo Saúde intitulado "Fatores de risco para aborto espontâneo”.
Publicação de trabalho na Revista Eletrônica Acervo Saúde intitulado "Identificação
Precoce do Transtorno do Espectro Autista”. Apresentou trabalho intitulado
“Consequências do Parto Cesário Desnecessário” no Congresso Norte-Mineiro de Saúde da
Mulher no formato pôster. Monitoria Acadêmica Voluntária para alunos do primeiro
período do curso de Medicina das Faculdades Unidas do Norte de Minas, matriculados na
disciplina de Saúde Pública. Acadêmica do Programa de Educação para o Trabalho em
Saúde (PET-SAÚDE) durante dois ciclos: 2016-2017 e 2017-2018 nos quais foram
desenvolvidas atividades voltadas à pesquisa e produção científica. Participante da
International Federation of Medical Students' Associations, no comitê SCOME,
responsável por atuar em projetos voltados para Educação Médica. Participou do projeto de
pesquisa realizado nas Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE.
ALVES, Vitor Kauê de Melo: Graduando em Enfermagem pela Universidade
Estadual do Piauí – UESPI, Teresina, Piauí.
ANDRADE, Dairla Silva: Graduação em Biomedicina - Centro Universitário de
Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – UNINOVAFAPI.
AOQUI, Isabella de Sousa: Acadêmica de Medicina da Universidade de Rio verde
– campus Rio Verde (UniRV).
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ARAUJO, Caroline Souza: Acadêmica de Medicina, Universidade de Rio Verde.
ARAÚJO, Cristiene Neta de Sá: Acadêmica do curso de graduação em medicina
da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), atualmente cursando Terceiro semestre.
Exerceu no período 2019 a 2020 a Função de Diretora Local de Publicação, Pesquisa e
Extensão (LPR-D) do Comitê UFMA Campus Pinheiro da International Federation of
Medical Students' Association of Brazil (IFMSA Brazil), uma das maiores Instituições
representativas estudantis de cunho nacional. Atual membro do eixo permanente de Saúde
Pública- SCOPH como coordenadora local de saúde pública do comitê UFMA- Pinheiro
(IFMSA Brazil). Diretora de pesquisa e extensão da Liga Acadêmica de Atenção Básica
(LAABS). Membro voluntário do Programa de Educação Pelo Trabalho Para a Saúde
(PET-Saúde) da Universidade Federal do Maranhão.
ARAÚJO, Olívia Dias: Possui graduação em Enfermagem pela Universidade
Federal do Piauí. Mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí (2009).
Doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí (2017). Atualmente é
Docente da Universidade Federal do Piauí no Campus de Teresina do Departamento de
Enfermagem- UFPI. Desempenhou função na assistência como enfermeira na Estratégia
Saúde da Família (1999-2011). Atuou no curso de Enfermagem na Universidade Estadual
do Piauí- (docente e coordenadora de estágio-2004 a 2010), Faculdade Integral Diferencial
(ensino, pesquisa e extensão- 2009 a 2011), Faculdade Certo (docente e Coordenadora do
Curso de Enfermagem), Faculdade de Educação São Francisco (docente e Coordenadora do
Curso de Enfermagem), foi Coordenadora de área temática - Pesquisa Operacional Piauí e
Tocantins junto à Netherlands Hanseniasis Relief (2014-106). Experiência em gestão de
serviços de saúde, com destaque para atuação como Coordenadora do Programa Saúde da
Família de Coivaras- Pi (1999-2004), Coordenadora da Vigilância Epidemiológica e
Vigilância Sanitária de Coivaras -PI (2000-2004), Chefe do Setor de Regulação e
Avaliação em Saúde do Hospital Universitário - UFPI (2012-2014). Líder do Grupo de
Pesquisa Operacional, Inovação e Tecnologia em Doenças Tropicais Negligenciadas e
Saúde do Adolescente, Membro pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o
cuidar humano e Enfermagem NEPECHE-UFPI, Vice-líder do Grupo de Estudos e
Pesquisas sobre Vigilância em Saúde- UFPI, pesquisadora do Grupo Pesquisas Clínicos
Epidemiológicas e Operacionais em doenças Tropicais Negligenciadas- UFC. Tem
experiência na área de Enfermagem, Gestão e Saúde Pública, com ênfase em Vigilância em
Saúde, atuando em: Epidemiologia, Enfermagem em Saúde da Criança, Gestão em saúde,
HIV/Aids, Adolescente ,Doenças Negligenciadas (atenção, epidemiologia, vigilância e
controle) - Hanseníase, tuberculose, chagas e leishmaniose. Atualmente é
Voluntária/Diretora do MORHAN - movimento de reintegração das pessoas atingidas pela
Hanseníase. Membro do Comitê Técnico de Vigilância de Episódios Reacionais da
Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Especialista do projeto BSDF; Abordagens
Inovadoras para intensificar esforços para um Brasil livre de Hanseníase - Ministério da
Saúde/OPAS/NIPPON. https://orcid.org/0000-0002-9974-4338.
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BANDEIRA, Caroline Gonçalves: Enfermeira, Universidade Paulista, Belém,
Pará, Brasil.
BEATO, Naira Aparecida Da Costa: Graduanda do 9º período do curso de
Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, SP. Integrou o Grupo de
Alunos Voluntários da Extensão (2019) da PUC-Campinas.
BIANCHI, Melissa Wohnrath: Acadêmica de medicina, Universidade de Rio
Verde.
BRINGEL, Karlla Karinne Martins Coelho: Graduanda em medicina pela
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Durante o período de 2019 a 2020 foi
Diretora Administrativa dos Coordenadores Locais do Time de Direitos Humanos e Paz do
Comitê da International Federation of Medical Students' Association of Brazil (IFMSA
Brazil) UFMA Campus Pinheiro. Membro ativo da Associação dos Estudantes de Medicina
do Maranhão (AEMMA) e da comissão organizadora do VI e VII Congresso Internacional
Médico Acadêmico do Maranhão (COIMAMA). Fundadora e atual presidente da Liga
Acadêmica de Medicina Interna e Intensiva (LAMIN) da UFMA Campus Pinheiro.
Voluntária do Projeto de Extensão Diabetes: Você conhece? Educação em saúde para
melhora da qualidade de vida do diabético da UFMA e do Projeto de Extensão Educação
em saúde: Promoção da saúde para a melhora da qualidade de vida da comunidade da
UFMA. Integra ainda o Projeto de Pesquisa Qualidade de vida de estudantes de medicina e
sua associação com transtornos mentais e imagem corporal.
BRITO, Camila Evelyn de Sousa: Discente de Enfermagem, Universidade da
Amazônia, Belém, Pará, Brasil.
BRITO, Daniel Oliva: Médico graduado em 2019 pelo Centro Universitário
UNIFIPMOC de Montes Claros.
BRITO, Natália Maria Marques: Graduada em bacharelado em medicina pela
Faculdade Integral Diferencial-FACID. Médica da Estratégia da Saúde da Família.
BRITTO, Laíse Cajubá Almeida: Graduada em Medicina pela Faciplac (BrasíliaDF), possui Residência Médica em Pediatria no Hospital Regional de Taguatinga
(Secretaria de Saúde do Distrito Federal) e residência médica em Neonatologia pela
Maternidade Escola Assis Chateaubriand da Universidade Federal do Ceará. É atualmente
professora do Curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí e da IESVAP. É a atual
orientadora da Liga Acadêmica de Pediatria e Neonatologia da UFPI.
CÂMARA, Miguel Moni Guerra Cunha da: Acadêmico de medicina,
Universidade de Rio Verde. Possui interesse na área de neurologia. Tem publicações em
livros e revistas, incluindo uma publicação internacional. Atualmente é membro da Liga de
Neurologia da Universidade de Rio Verde. Tem trabalhos voluntários no Hospital Albert
Einstein. Membro de Projeto de extensão com foco em saúde mental.
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CAMPELO, Eduardo Melo: Bacharel Em Enfermagem pela NOVAFAPI.
Especialista em Saúde Coletiva E Saúde Da Família- UNICSUL. Especialista em
Enfermagem Em Oncologia- Faculdade Unyleya.
CAMPOLINA, Maria Clara Soares Barbosa: Discente do curso de medicina das
Faculdades Unidas do Norte de Minas, de Montes Claros. Diretora de Comunicação e
Eventos da liga acadêmica de hematologia e patologia clínica (LAHPAC), gestão 20182019. Participante do projeto de extensão, intitulado CLINICAR, com foco na atenção
primária da saúde, gestão 2019-2020. Publicações científicas em forma de resumos simples
e apresentação oral em Congressos de Cirurgia Geral e Neurociências; Participante de
trabalho voluntário na campanha mundial de combate ao AVC 2019. Participante do
projeto de extensão IFMSA Brasil, Funorte, gestão 2020. Participante de estágio
extracurricular, em área de clínica médica, no Hospital Prontsocor de Montes Claros, Minas
Gerais.
CAMPOMORI, Maria Valeria Corrêa E Castro: Mestre em Educação.
Especialista em Planejamento e Gerenciamento em Saúde pela Pontifícia Universidade
Católica de Campinas (1991). Graduada em Fisioterapia pela Pontifícia Universidade
Católica de Campinas. Docente na Graduação em Fisioterapia da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas (PUC-Campinas) desde 1987. Experiência profissional e docente nas
áreas de Fisioterapia na Saúde do Homem, da Mulher, da Criança e do Adolescente.
Experiência docente para execução de Projetos de Extensão, versando sobre a educação
permanente do público-alvo envolvido. Conclusão de Projetos de Extensão Universitária e
orientações concluídas de alunos bolsistas da Extensão e de Grupos de Alunos Voluntários
da Extensão, todos referentes aos biênios 2016-2017 e 2018-2019. Orientadora do Grupo de
Alunos Voluntários da Extensão (2019) da PUC-Campinas.
CAMPOS, Maurílio Leonardo: Graduando em Medicina nas Faculdades Unidas
do Norte de Minas (FUNORTE), Montes Claros, MG, Brasil.
CARDOSO, Brenda Crystine da Rocha: Enfermeira, Pós-graduanda em Gestão
Hospitalar E Auditoria Em Serviços De Saúde, Faculdade Estratego, Belém, Pará, Brasil.
CARDOSO, Ludmila Santana: Graduanda do 9º período do curso de Fisioterapia
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, SP. Integrou o Grupo de Alunos
Voluntários da Extensão (2019) da PUC-Campinas.
CARVALHO, Willyanna Ravanielly Oliveira de: Acadêmica do curso de
graduação em medicina da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), atualmente
cursando terceiro semestre. Exerceu no período de 2019 a 2020 a Função de Coordenadora
Local de Direitos Humanos e Paz do Comitê UFMA Campus Pinheiro da International
Federation of Medical Students' Association of Brazil (IFMSA Brazil), uma das maiores
Instituições representativas estudantis de cunho nacional. Atuou como Primeira Secretária
da Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular (LACardio), e, no momento
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atual, ocupa o cargo de Presidente dessa Liga.
CERQUEIRA, Camila Fecury: Graduação em Medicina no UNITPAC,
Araguaína em 2020.
COSTA, Cássio: Graduado pela Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes), professor de técnica operatória do curso médico da Unimontes. Titulação na
área de cirurgia pediátrica pelo hospital dos servidores do estado do Rio de Janeiro
(IASERJ). Principais hospitais de atuação: Santa Casa de Montes Claros e Hospital
Universitário.
COSTA, Larissa Kelly Cunha: Enfermeira, Centro Universitário do Pará, Belém,
Pará, Brasil.
COSTA, Renata Martins: Discente, departamento de Nutrição, Universidade
Federal do Piauí – UFPI.
COSTA, Sueli de Souza: Possui Doutorado em Ciências Odontológicas; mestrado
em Odontologia; especializações em Saúde Pública, Saúde da Família, Odontologia legal,
Odontologia do Trabalho, Estomatologia, Autogestão em saúde, e graduação em
Odontologia. Atualmente ministra o módulo de disciplinas integrantes de Bases da
Formação Científica (História da Medicina, Legislação do SUS, Saúde e Meio Ambiente,
Metodologia Científica, Ética e Bioética), e Eixo Integrador, no curso de medicina. Tem
experiência também como professora de Odontologia legal e Orientação Profissional
Odontológica, além de coordenação de estágio multiprofissional (interiorização e capital)
da Universidade Federal do Maranhão. Atuou ainda como cirurgiã dentista de Centro de
Especialidades Odontológicas. Tem experiência nas áreas de Saúde Coletiva; Saúde
pública; Saúde, sociedade e meio ambiente; Odontologia legal; Odontologia do trabalho;
Ética e legislação odontológica; Odontologia Desportiva; Cirurgia oral menor,
Estomatologia, laser, clínica geral odontológica.
COSTA, Zilda Kennia Carvalho: Graduação em Biomedicina - Centro
Universitário de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – UNINOVAFAPI.
CRUZ, Francileuza Ciríaco: Graduada Em Enfermagem Pela Faculdade Integral
Diferencial –FACID. Pós-graduada em Gestão Em Saúde pela universidade Federal do
Piauí. Pós-graduada em Enfermagem Oncológica pela Faculdade Unyleya.
CRUZ, Gabriel Schmitt da: Discente do curso de graduação em Odontologia da
Universidade Federal de Pelotas. Atuou como bolsista CNPq em linhas de pesquisa sobre
aves regionais já no ano de 2013, em seu ensino médio. Concluiu sua formação no Colégio
Excelência no ano de 2015. Em 2018 atuou como bolsista IC, pelo SEI-UFPel, no projeto
"Efeito do compósito fosfato de cálcio/colágeno sobre a morfologia do reparo alveolar após
exodontias em ratos wistar". Participou de Congressos, Seminários, Palestras, entre outras
atividades voltadas para a área odontológica e, atualmente, em linhas específicas tem
participado de atividades voltadas para a área de promoção e prevenção em saúde pública
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buscando um atendimento mais humanizado para a visão da odontologia (com o foco no
atendimento ao idoso, portadores de necessidades especiais e crianças). Membro da Liga
Acadêmica de Espiritualidade de Pelotas e de projetos com estas temáticas da Faculdade de
Odontologia da UFPEL. Membro participante do Centro Acadêmico Bruno Chaves da FOUFPel. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4929105505586326.
CRUZ, João Victor Bezerra da: Graduação em medicina no UNITPAC Araguaína
em 2020.
DANTAS, Amanda Sthefpanie Ferreira: Discente de Enfermagem, Universidade
Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil
DELFINO, Maria de Fátima do Nascimento Silva: Bacharel em Enfermagem
pela Universidade Paulista-UNIP (2006). Mestre em Terapia Intensiva, Especialista em
Administração Hospitalar, Especialista em Urgência e Emergência, Enfermagem do
Trabalho, Linhas do Cuidado: Doenças Crônicas Não Transmissíveis e MBA em auditoria.
Secretaria de Saúde de Goiás, Enfermeira da Central de Transplante/OPO Hugol. Docente e
Teleconsultora da Universidade Federal de Goiás/Telessaúde, supervisora de Estagio da
Faculdade universo de 2010 a 2014. Tem experiências na área de Enfermagem como
Gerente e Assistência. Gerente da Urgência e Emergência e Unidade de Terapia Intensiva
do Hospital de Urgências de Goiânia/HUGO. Coordenação de Pós-graduação Pesquisa e
Inovação Tecnológica da Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o
SUS/SEST -2012 a 2014. Membro da Educação Permanente, Membro da Comissão
Infecção Hospitalar, Relatora do Comitê de Ética e Pesquisa/HUGO-desde 2010 até 2017.
Coordenadora da Residência Multiprofissional da SES/GO de 2012 a 2016. Docente da
Faculdade Padrão de 2007 a 2010. Enfermeira assistencial da Clinica Cirúrgica do Hospital
Otávio Lage/HUGOL -2017 a 2019. Atualmente Coordenadora do Ambulatório e do
Departamento de atenção Multidisciplinar do Hemocentro Coordenador Prof. Nion
albernaz.
DUARTE, Márjorie Silveira Athayde: Pediatra e Pneumologista Infantil, docente
das Faculdades Integradas do Norte de Minas - FUNORTE. Graduada em Medicina pela
Universidade de Uberaba (2008), especialista em Pediatria (2010) e Pneumologia Infantil
(2012) pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, docente do curso de medicina da
Faculdades Integradas do Norte de Minas - FUNORTE e Centro Universitário FIPMoc UniFIPMoc.
DUPEYRAT, Gabriell Augusto Silva: Médico graduado pela FUNORTE
(Faculdades Unidas do Norte de Minas).
DUTRA, Dheyson Sousa: Discente, departamento de Nutrição, Universidade
Federal do Piauí – UFPI.
FAGUNDES, Lilian Clélia Machado: Enfermeira, Pós-graduanda em Unidade de
Terapia Intensiva Adulto e Neonatal, Universidade da Amazônia, Belém, Pará, Brasil.
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FARIA, Juliana Almeida de: Graduada em Educação Física pela Universidade de
Itaúna. Coordenadora da natação na Academia Exercite.
FERNANDES, Lóren Gabrielle Lopes: Graduanda do sexto ano de Medicina
pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE. Possui título de Organizadora
do I Congresso Norte Mineiro de Semiologia Médica e Raciocínio Clínico com a
participação de Dr. Celmo Celeno Porto como palestrante. Publicação de trabalho na
Revista Eletrônica Acervo Saúde intitulado "Fatores de risco para aborto espontâneo”.
Apresentou trabalho intitulado “Consequências do Parto Cesário Desnecessário” no
Congresso Norte-Mineiro de Saúde da Mulher no formato pôster. Participou do projeto de
pesquisa realizado nas Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE.
FERREIRA, Ravena de Sousa Alencar: Graduada em Enfermagem pela
Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Teresina, Piauí.
FLÔR, Eduardo Clementino Cruz: Bacharel em Educação Física - Universidade
de Itaúna. Pós-Graduado em Reabilitação Cárdica e Grupos Especiais - Estácio de Sá-BH.
Personal Trainee. Coordenador de Musculação. 3° lugar no I Congresso de Medicina
Esportiva do Centro Oeste Mineiro. Realiza estudos voltados para Câncer e Exercício
Físico.
FONSECA, Luana Alkmim: Acadêmica do 7º período de Medicina do Centro
Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc). Membro da Liga Acadêmica de Cirurgia da
UNIFIPMoc. Participou do 1º Congresso Norte Mineiro de Cirurgia.
FONSECA, Maria Karoline Soares: Graduanda em Medicina pela Faculdades
Unidas do Norte de Minas, de Montes Claros, MG. Participante de projeto de pesquisa,
com foco nos métodos de ensino na área da saúde. Participante de estágio extracurricular,
em área de clínica médica, no Hospital Prontsocor de Montes Claros, Minas Gerais.
Publicações científicas em forma de resumos simples em Congressos de Cirurgia Geral e
Cancerologia. Participação em diversos congressos nacionais e feiras de pesquisa.
FRANÇA, Dorothéa Schmidt: Doutora em Ciências Biológicas-Fisiologia e
Farmacologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Ciências
Farmacêuticas pela Universidade Federal de Minas Gerais (2000). Graduada em Farmácia
com especialidade em Análises Clínicas pela Universidade Federal de Ouro Preto (1996).
Atualmente é professora efetiva do departamento de Fisiopatologia da Universidade
Estadual de Montes Claros. Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação da UNIFIPMoc. É
professora e coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFIPMoc.
FREITAS, Aline Oliveira: Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário
FIPMoc (UNIFIPMoc). Foi monitora voluntária das disciplinas de Introdução à Técnicas
Cirúrgicas e Cirurgia Ambulatorial. Realizou estágio extracurricular em Cirurgia Geral e
Subespecialidades no Hospital Santa Casa de Montes Claros. Participou da Federação
Internacional de Associações de Estudantes de Medicina (IFMSA) como coordenadora
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local.
FREITAS, Amanda Lopes de: Graduanda em medicina pela Universidade Federal
do Maranhão (UFMA). Membro fundadora do Comitê UFMA Campus Pinheiro da
International Federation of Medical Students' Association of Brazil (IFMSA Brazil). Atuou
durante o período de 2019 a 2020 como Diretora Administrativa dos Coordenadores Locais
em Saúde Reprodutiva incluindo HIV e AIDS do Comitê UFMA Campus Pinheiro da
IFMSA Brazil. Presidente fundadora da Liga Acadêmica de Pediatria (LIPE) da UFMA.
Atualmente, é bolsista do Projeto de Extensão Diabetes: Você conhece? Educação em
saúde para melhora da qualidade de vida do diabético da UFMA e voluntária do Projeto de
Extensão Educação em saúde: Promoção da saúde para a melhora da qualidade de vida da
comunidade da UFMA.
GALVÃO, Nariani Souza: Doutora em Ciências pelo Programa DINTER de PósGraduação em Enfermagem na Saúde do Adulto da Escola de Enfermagem (PROESA) da
Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal do Amazonas (UFAM).
Professora Adjunta II, da Escola de Enfermagem de Manaus (EEM), Universidade Federal
do Amazonas (UFAM). Especialista em Estomaterapia pela Universidade do Estado do
Amazonas. Manaus (AM), Brasil.
GONTIJO, Cecilia Mendes Viana: Graduanda em Medicina, pela Uninove, em
São Bernardo Do Campo, do Estado de São Paulo. Participante e ouvinte em Congressos,
com foco em Urgência e Emergência, em São Bernardo do Campo. Produção de projetos de
pesquisa, com foco na atenção primaria de saúde. Participante de projeto interdisciplinar
curricularmente, com enfoque em ações de prevenção e rastreio de morbidades nas
Unidades Básicas de Saúde. Publicações de resumo simples em Congresso de Cirurgia
Geral.
GONZALEZ, Beatriz Barboza: Graduanda do 9º período do curso de Fisioterapia
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, SP. Integrou o Grupo de Alunos
Voluntários da Extensão (2019) da PUC-Campinas.
GRANGEIRO, Caroline Sampaio: Graduanda em Medicina pelo Centro
Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc). Foi fundadora e participante da Liga Acadêmica de
Medicina Legal e Direito Médico da UNIFIPMoc. Foi presidente da Liga de
Gastroenterologia da UNIFIPMoc. Foi vice-presidente do Centro Acadêmico de Medicina
da UNIFIPMoc. Participou de estágio extracurricular pela IFMSA em Cirurgia Geral no
Peru. Participou do estágio extracurricular em Urgência Ginecológica e Obstétrica pelo
Hospital Santa Casa de Montes Claros.
GUIMARÃES, Ana Laura Oliveira Santos Dias: Discente do curso de Medicina
no Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc). Publicou como coautoria o artigo "A
relação da aplicação da cirurgia de controle de danos e seus efeitos clínicos", no qual foi
condecorada com 3° lugar pelo I Congresso Norte-Mineiro de Cirurgia. Médica no Hospital
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Aroldo Tourinho de Montes Claros e no SAMU Macronorte.
GUIMARÃES, Rafaela Oliveira Santos Dias: Graduada em Medicina pelo
Centro Universitário FIPMoc de Montes Claros, Minas Gerais. Atualmente, médica no
serviço de Pronto Socorro do Hospital Aroldo Tourinho em Montes Claros e da Rede
SAMU Macronorte, Minas Gerais.
GUIMARÃES, Thájara Fernandes De Sá: Graduada em bacharelado em
medicina pela Faculdade Integral Diferencial-FACID. Residente em pediatria pela
Universidade Federal do Piauí (UFPI)/ Hospital Infantil Lucídio Portela (HILP).
HOLANDA, Lara Thais Pinto: Acadêmica do curso de graduação em medicina da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), atualmente cursando Terceiro semestre.
Exerceu no período 2019 a 2020 a Função de Diretora Local de Comunicação e Marketing
(LCM-D) do Comitê UFMA Campus Pinheiro da International Federation of Medical
Students' Association of Brazil (IFMSA Brazil), uma das maiores Instituições
representativas estudantis, também nesse período participou como membro voluntário do
Programa de Educação Pelo Trabalho Para a Saúde (PET-Saúde) da Universidade Federal
do Maranhão. Atualmente, é coordenadora local e membro do Time de Divisão de Relações
Públicas Local do comitê UFMA Pinheiro da IFMSA Brazil. Além de exercer o cargo de
segunda secretária da Liga Acadêmica de Pneumologia e Cirurgia Torácica (LAPCIT).
LAGO, Eliana Campêlo: Odontóloga pela Universidade Federal do Piauí-UFPI.
Enfermeira pela Universidade Federal do Piauí-UFPI. Bacharel em Direito pela UniFACID
WYDEN. Pós-doutorado - Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical da
Universidade de Brasília-UNB. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Morfologia e
Imunologia Aplicada -UNB. Doutora em Biotecnologia pela Universidade Federal do
Piauí-UFPI. Mestre em Clínicas Odontológicas pela Universidade Federal do Pará-UFPA.
Especialista em Odontopediatria pela Universidade Federal do Pará-UFPA. Especialista em
Implantodontia pela Associação Brasileira de Cirurgiões-dentistas -ABCD-PI. Especialista
em Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual do Pará-UEPA. Especialista em
Enfermagem do Trabalho pela Faculdade São Camilo CEDAS-BA. Professora da
Universidade Estadual do Maranhão-UEMA. Professora da UniFacid WYDEN- TeresinaPiaui.
LEITE, Matheus Costa: Graduando de Medicina das Faculdades Integradas do
Norte de Minas - FUNORTE. Membro da Liga Acadêmica Norte-mineira de Saúde da
Família - LANSF.
LEMOS, Lilian Pereira: Graduação em medicina no UNITPAC - Araguaína em
2019.
LIMA, Bruna Afonso Lopes: Médica graduada pela FUNORTE (Faculdades
Unidas do Norte de Minas). Atualmente, no primeiro ano de residência em Dermatologia
pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia.
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LIMA, Gabriela Bonardo De: Graduanda do 9º período do curso de Fisioterapia
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, SP. Integrou o Grupo de Alunos
Voluntários da Extensão (2019) da PUC-Campinas.
LOPES, Aldaisa Pereira: Discente, departamento de Nutrição, Universidade
Federal do Piauí – UFPI.
LOPES, Everton Pereira Dias: Graduação em Medicina pelo Instituto
Tocantinense Presidente Antônio Carlos (2009). Residência médica com especialização em
Cirurgia Geral no Hospital Regional de Taguatinga - DF 2010-2012. Residência médica
com especialização em Cirurgia Oncológica no Hospital Amaral Carvalho - Jahu - SP,
2012-2015. Atualmente é Cirurgião Oncológico na Secretaria Estadual de Saúde do
Tocantins, no Hospital Regional de Aragaína. Tem experiência na área de Medicina,
especialista em Cirurgia oncológica. Docente do Centro Universitário Tocantinense
Presidente Antônio Carlos - UNITPAC, de oncologia para clínica médica. Preceptor na
residência de Cirurgia Geral do HRA.
LUZ, Kaiza Vilarinho da: Enfermeira graduada pela Universidade Federal do
Piauí-UFPI. Discente do curso de Medicina do 11º período da Universidade Estadual do
Maranhão.
MACHADO, Lara Cândida de Souza: Mestra em Ciências Ambientais e da
Saúde pela PUC-Goiás (2012). Pós Graduada em Educação Profissional na Área de Saúde:
Enfermagem pela UFG/FIOCRUZ (2003). Graduação em Enfermagem E Obstetrícia pela
PUC-Goiás (2000). Atualmente é professora da Universidade De Rio Verde/UNIRV na
Faculdade de Medicina (FAMERV), ministrando as seguintes disciplinas: Medicina
Interdisciplinar em Saúde Coletiva (MISCO I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII). Atual
participante do Conselho Científico do Corpo Editorial da Revista de Experiências
Anômalas (ISSN: 2595-4776). Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em
Enfermagem de Saúde Pública, Docência Universitária, Epidemiologia, Saúde Coletiva,
Saúde Ambiental, Doenças Transmissíveis e Gestão Administrativa dos serviços de saúde.
Linhas de Pesquisa: Epidemiologia, Sociedade, Ambiente e Saúde; Qualidade Ambiental;
Tecnologia e Saúde; Tendências e Determinantes das Doenças Transmissíveis e Crônicas e
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).
MAIA, Fernanda Alves: Possui Graduação em Ciências Biológicas (1993) e em
Pedagogia (2019), especialização em Ensino de Biologia pela Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG (1998) e em Genética e Bioquímica pelas Faculdades Pitágoras de
Montes Claros (2005), Mestrado em Ginecologia, Obstetrícia, Mastologia com ênfase na
área de Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de São Paulo - UNESP (2009) e
Doutorado em Ciências da Saúde do PPGCS - UNIMONTES (2017). Pós-doutoranda em
Ciências da Saúde do PPGCS - UNIMONTES. Idealizadora do Programa de Extensão.
Ensino e Pesquisa sobre o Transtorno do Espectro do Autismo - SAMTEA UNIMONTES.
Foi professora substituta da UNIMONTES, por 18 anos, onde atuou na graduação dos
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curso de Medicina (ABP), Ciências Biológicas e Educação Física, nas áreas de Embriologia
Médica e Bioquímica com ênfase em metabolismo. Desenvolve projetos de pesquisas
fomentados por órgão de fomento estadual (Fapemig) com enfoque no Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA). Orientadora de estudantes de iniciação científica e coorientadora de estudantes de mestrado e doutorado. Tem também experiência na área de
Educação do ciclo básico e na área de gestão
MAIA, João Vitor Costa: Acadêmico de medicina pelo Centro Universitário
FIPMoc de Montes Claros (UNIFIPMoc). É membro da Liga Acadêmica de Cirurgia da
UNIFIPMoc.
MARTINS, Marina Gomes Silva: Hospital Deraldo Guimarães- Almenara/MG.
MARTINS, Renata Gomes: Enfermeira, Residente em Saúde Cardiovascular,
Universidade do Estado do Pará, Belém, Pará, Brasil.
MATOS, Amanda Patrícia Vasconcelos: Interna de medicina pela Universidade
Federal do Maranhão (UFMA). Membro fundadora da Liga Acadêmica de Pneumologia e
Cirurgia Torácica, Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Liga
Acadêmica de Anestesiologia, Dor e Cuidados Paliativos. Foi diretora (presidente, segunda
secretária e diretora de apoio) do Centro Acadêmico de Medicina Pericumã por quatro
anos. Organizou por dois anos o Congresso Médico Acadêmico Brasileiro (COMAB).
Monitora de Técnicas Cirúrgicas da UFMA. Monitora e fundadora do Programa de
Assistência Ambulatorial às Pneumopatias do Adulto e do Idoso, projeto de extensão e
pesquisa pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Maranhão (FAPEMA). Presidente fundadora do Comitê Local UFMA
Pinheiro da International Federation of Medical Students’ Associations of Brazil (IFMSA
Brazil), atualmente é Coordenadora Regional Nordeste 1 da IFMSA Brazil.
MATOS, Leonam Bernardo Soares: Bacharel em Engenharia da Computação na
Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Atualmente trabalha como analista de
Software no grupo ICTS. Como professor do Curso Técnico De Informática na Fucapi.
Possui conhecimento em desenvolvimento de Software e Hardware, com ênfase em
projetos indústrias e desenvolvimento mobile (Android e iOS).
MEDEIROS FILHO, Wilson Vilela: Médico Cirurgião Geral, com especialidade
em Coloproctologia e Medicina Intensiva.
MENDES, Layza Karyne Farias: Discente, departamento de Nutrição,
Universidade Federal do Piauí – UFPI.
MENDES, Luis Felipe Rocha: Estudante de Medicina na Universidade Estadual
de Montes Claros, onde é acadêmica de Iniciação Científica no Grupo de Pesquisa SAMTEA desde o ano de 2018, atuando principalmente nos seguintes temas: transtorno do
espectro autista; dieta cetogênica; suplementação alimentar. Além disso, é membro da Liga
Norte-Mineira de Saúde da Criança (LANSAC).
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MENDES, Pedro Henrique Moraes: Graduando em Enfermagem pela
Universidade Federal do Piauí – UFPI, Teresina, Piauí.
MENDES, Vithória Ferreira: Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário
FIPMoc (UNIFIPMoc). Foi co-fundadora e secretária da Liga Acadêmica de Cirurgia da
UNIFIPMoc. Voluntariado em monitoria de Cirurgia Ambulatorial e participante do estágio
extracurricular em Cirurgia Geral e Subespecialidades no Hospital Santa Casa de Montes
Claros.
MENDES, Yasmin Teixeira Silveira: Graduanda do sexto ano de Medicina pelas
Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE. Possui título de Organizadora do I
Congresso Norte Mineiro de Semiologia Médica e Raciocínio Clínico com a participação
de Dr. Celmo Celeno Porto como palestrante. Publicação de trabalho na Revista Eletrônica
Acervo Saúde intitulado “Abordagem de linfonodomegalia na criança: quando suspeitar de
malignidade”. Publicação de trabalho na Revista Eletrônica Acervo Saúde intitulado
“Fatores de risco para aborto espontâneo”. Publicação de trabalho na Revista Eletrônica
Acervo Saúde intitulado "Identificação Precoce do Transtorno do Espectro Autista”.
Apresentou trabalho intitulado “Consequências do Parto Cesário Desnecessário” no
Congresso Norte-Mineiro de Saúde da Mulher no formato pôster. Participação no Curso de
ética médica promovido pelo CRM-MG em 2019. Participação no Curso Aberto Online
Corona vírus (COVID-19): Manejo dos Casos Suspeitos. Desenvolvido pelo Instituto
Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein Participação no Curso Aberto Uso correto
das máscaras: Cirúrgica e n95 desenvolvido pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa
Albert Einstein.
MENEZES, Rômullo Vinicius Dutra: Faculdade de Medicina da Universidade de
Itaúna.
MENEZES, Sáskia Sampaio Cipriano de: Graduação em Enfermagem pela
Universidade Federal do Ceará. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do
Ceará. Doutora em Ciências pela USP. Professora Adjunta da Universidade Federal do
Amazonas. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa do Conselho Regional
de Enfermagem. Membro pesquisador do Grupo de Pesquisa em Educação e Saúde da
Universidade Federal do Amazonas.
MESQUITA, Gerardo Vasconcelos de: Médico ortopedista. Especializado em
Medicina Esportiva. Mestre em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco-UFPE.
Doutor em Cirurgia ortopédica pela Universidade Federal de Pernambuco-UFPE. Professor
titular do Centro Universitário Uninovafapi. Professor Adjunto da Universidade Federal do
Piauí-UFPI.
MIRANDA, Luiza Pires: Faculdade de Medicina da Universidade de Itaúna.
MONTEIRO, Cláudia Catarina de Andrade: Enfermeira, Centro Universitário
do Estado do Pará, Belém, Pará, Brasil.
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MONTELES, Beatriz Martins: Graduação em Biomedicina - Centro Universitário
de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – UNINOVAFAPI.
MORAES, Letícya Rhavena dos S. De: Graduação em Biomedicina - Centro
Universitário de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – UNINOVAFAPI.
MORAES, Railda Pontes Saraiva de: Acadêmica de Medicina da Universidade
Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), Campus Ministro Reis Velloso, Parnaíba-PI.
Presidente da Liga Acadêmica de Pediatria e Neonatologia da Universidade Federal do
Piauí (LAPENE). Fundadora e ex-Diretora de extensão da Liga Acadêmica de Cirurgia
Geral (LACIGE). Possui experiência na área de Pediatria, tendo realizado estágio na Santa
Casa da Misericórdia de Santos, São Paulo. Recebeu prêmio de 1º lugar – Dr Eurípedes
Soares Filho no II Congresso Brasileiro Médico Acadêmico. Teve trabalho premiado em 2º
lugar no III International Medical Conference of Piauí. É autora de vários trabalhos,
principalmente na área da Epidemiologia e Pediatria, tendo apresentado esses trabalhos em
congressos regionais, brasileiros e internacionais, inclusive com publicação em periódico
internacional. É membro do projeto de extensão “Puericultura: a importância do cuidado
com o ser humano em desenvolvimento”. Foi monitora nas áreas de fisiologia, histologia e
patologia, sendo, no momento, monitora de pediatria.
MORAIS, Savanna Almeida de: Graduanda de Medicina das Faculdades
Integradas do Norte de Minas – FUNORTE.
MUNIZ, Ravenna Kelly Brito: Graduanda em Enfermagem pela Universidade
Estadual do Piauí – UESPI, Teresina, Piauí.
MURTA, Júlia de Almeida Nunes: Graduanda do sexto ano de Medicina pelas
Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE. Possui título de Organizadora do I
Congresso Norte Mineiro de Semiologia Médica e Raciocínio Clínico com a participação
de Dr. Celmo Celeno Porto como palestrante. Publicação de trabalho na Revista Eletrônica
Acervo Saúde intitulado "Abordagem de linfonodomegalia na criança: quando suspeitar de
malignidade." Publicação de trabalho na Revista Eletrônica Acervo Saúde intitulado
"Fatores de risco para aborto espontâneo”. Publicação de trabalho na Revista Eletrônica
Acervo Saúde intitulado "Agentes Comunitários de Saúde: perfil comportamental”.
Publicação de trabalho na Revista Eletrônica Acervo Saúde intitulado "Identificação
Precoce do Transtorno do Espectro Autista”. Participou do módulo “Suporte Básico de
Vida” produzido e ofertado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Participou do projeto de pesquisa realizado nas Faculdades Unidas do Norte de Minas –
FUNORTE, com publicação do artigo científico intitulado “Fatores Associados às queixas
vocais autorreferidas por Agentes Comunitários de Saúde” na revista CoDAS. Apresentou
trabalho intitulado “Consequências do Parto Cesário Desnecessário” no Congresso NorteMineiro de Saúde da Mulher no formato pôster.
NEGREIROS, Bruna Gomes Dias: Discente do curso de graduação em Medicina
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do 7º Período da Universidade Estadual do Maranhão- UEMA. Membro da Comissão
Organizadora do Colégio Médica/Congresso Brasileiro Médico Acadêmico-COMAPI.
Integrante da Liga Acadêmica de Habilidades Médicas-LAHM.
NEVES, Dayse Vanessa Araújo: Discente de Enfermagem, Faculdade Integrada
Brasil Amazônia, Belém, Pará, Brasil.
NOGUEIRA, Jackeline Dias Cunha: Possui graduação em Nutrição pela
Faculdade de Ciências Humanas e Exatas de Teresina. Graduada em Bacharelado Em
Medicina pela Faculdade Integral Diferencial-FACID.
NUNES, Ester Dias: Graduanda do curso de Bacharelado em Medicina do Centro
Universitário FIPMoc (UNIFIPMOC). Publicou como autora, o artigo “A relação da
aplicação da cirurgia de controle de danos e seus efeitos clínicos.”, no qual foi condecorada
em 3º lugar pelo I Congresso Norte-Mineiro de Cirurgia. Co-fundadora e Vice-presidente
do Projeto de Extensão Clinicar.
OLIVEIRA, Ana Júlia Soares: Estudante de Medicina na Universidade Estadual
de Montes Claros, onde é acadêmica de Iniciação Científica no Grupo de Pesquisa SAMTEA desde o ano de 2018, atuando principalmente nos seguintes temas: transtorno do
espectro autista; dieta cetogênica; suplementação alimentar e icterícia. Além disso, é
membro da Liga Norte-Mineira de Saúde da Criança (LANSAC) e trabalha
voluntariamente com aulas particulares para Nível Médio e preparação Pré-Vestibular, nas
áreas de: Português, Redação, Inglês, Matemática, Física, Química e Biologia desde 2018.
OLIVEIRA, Cecilia Soares: Graduanda de Medicina das Faculdades Integradas do
Norte de Minas – FUNORTE.
OLIVEIRA, Cristiana Pacífico: Especialista em Saúde da Família pela
Universidade Federal do Piauí – UFPI, Teresina, Piauí.
OLIVEIRA, Karine Kelly de: Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário
FIPMoc (UNIFIPMoc). Foi monitora voluntária das disciplinas de Introdução à Técnicas
Cirúrgicas e Cirurgia Ambulatorial. Foi co-fundadora e tesoureira da Liga Acadêmica de
Cirurgia da UNIFIPMoc. Participou de estágio extracurricular em Cirurgia Geral e
Subespecialidades no Hospital Santa Casa de Montes Claros.
OLIVEIRA, Letícia Gomes de: Enfermeira, Pós-graduanda em Infectologia,
Faculdade Unyleya, Belém, Pará, Brasil
OLIVEIRA, Luana Alves de: Acadêmica do curso de Medicina na Universidade
Estadual de Montes Claros, instituição em que também presta serviço voluntário de
Iniciação Cientifica no Grupo de Pesquisa SAM-TEA.
OLIVEIRA, Taiane Coutinho de: Graduada em Odontologia pela Universidade
Federal de Pelotas; Mestre em CTBMF pela Universidade Federal de Pelotas; Doutora em
CTBMF pela PUC-RS. Vice Coordenadora da Residência de CTBMF de 2017 a 2019.
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Professora Associada do Departamento de CTBMF da Universidade Federal de Pelotas.
Membro Titular do Núcleo Docente Estruturante da Faculdade de Odontologia UFPel.
Responsável pela disciplina de UCBMFII e Coordenadora do Projeto de Extensão Salve
Seu
Dente
da
Universidade
Federal
de
Pelotas.
Lattes:
http://lattes.cnpq.br/5368686308208414
PARANHOS, Caroline Nogueira: Graduada em bacharelado em medicina pela
Faculdade Integral Diferencial-FACID; Especialista em pediatria pela Universidade de
Brasília - UNB; Especialista em gastroenterologia pediátrica pela Universidade de São
Paulo - UNIFESP; Professora da disciplina de pediatria e preceptora do ambulatório de
gastropediatra do Centro Universitário UniFacid Wyden. Mestranda em biotecnologia e
atenção básica à saúde pelo Centro Universitário UniFacid Wyden
PEIXOTO, Ivonete Vieira Pereira: Doutora em Enfermagem, Docente do Centro
Universitário do Pará, Belém, Pará, Brasil.
PESSOA, Isabelle Almeida: Médica graduada em 2018 pela FUNORTE
(Faculdades Unidas do Norte de Minas). Atualmente, no segundo ano de residência em
Clínica Médica no Hospital Santa Casa de Belo Horizonte.
PINHEIRO, Daniella Mendes: Graduação em Enfermagem pela Universidade
Federal do Piauí. Especialista em Saúde da Família pela NOVAFAPI. Especialista em
Residência em Saúde da Família e Comunidades pela UESPI. Mestre em Enfermagem pela
Universidade Federal do Piauí. Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em
Enfermagem, atuando principalmente nos seguintes temas: epidemiologia, doenças
sexualmente transmissíveis, prevenção e promoção de saúde.
PINTO, Anna Carollyne Santos: Estudante de Medicina na Universidade Estadual
de Montes Claros, onde é acadêmica de Iniciação Científica no Grupo de Pesquisa SAMTEA desde o ano de 2018, atuando principalmente no seguinte tema: transtorno do espectro
autista.
PINTO, Lívia Versiani Duarte: Graduanda em Medicina pelo Centro
Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc). Foi monitora bolsista da disciplina de Histologia
Médica II. Foi participante da Liga Acadêmica de Pediatria da UNIFIPMoc. Participou de
estágio extracurricular em Cirurgia Geral e Subespecialidades no Hospital Santa Casa de
Montes Claros. Participou de projeto de extensão Hospital do Ursinho, promovido pela
IFMSA em parceria com a Liga Acadêmica de Pediatria da UNIFIPMoc.
PORTO, Mariana Galvão: Discente do curso de graduação em Odontologia da
Universidade Federal de Pelotas. Em 2020 deu início ao 8º semestre. Atua em projetos de
extensão relacionados a cariologia, ao tratamento odontológico a idosos institucionalizados
e a conscientização sobre a avulsão dentária. Além disso, participa do projeto de ensino
Odontologia ao Vivo que é destinado à prática clínica, executada por professores, em
pacientes que possibilitem uma aula demonstrativa na prática. Participou do projeto de
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ensino Vivendo a Odontologia que oferece contato prévio com a rotina da clínica para os
alunos dos semestres iniciais. Por fim, participou do II Congresso Internacional da
Associação Brasileira de Cariologia, da 56° Semana Acadêmica de Odontologia Ufpel, de
Palestras, Cursos, entre outras atividades voltadas para a área odontológica. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/3924089296752000
PRADO, Giovanna Tolomei: Fisioterapeuta graduada pela Pontifícia Universidade
Católica de Campinas, SP. Integrou o Grupo de Alunos Voluntários da Extensão (2019) da
PUC-Campinas. Pós-graduanda em Fisioterapia Respiratória em Unidade de Terapia
Intensiva de Adultos pela Universidade Estadual de Campinas.
PRUDÊNCIO, Fabrícia Araújo: Mestre em Enfermagem Pela Universidade
Federal do Piauí (UFPI). Professora Efetiva do Curso de Enfermagem da Universidade
Estadual do Piauí (UESPI). Teresina - Piauí.
RABELO, Virna Oliveira: Graduando em Medicina nas Faculdades Unidas do
Norte de Minas (FUNORTE), Montes Claros, MG, Brasil.
RESENDE, Amanda Karoliny Meneses: Graduada em Enfermagem pela
Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Teresina, Piauí.
RIBEIRO, Catharina Cangussu Fernandes: Graduanda de Medicina do Centro
Universitário FIPMoc - UniFIPMoc. Membro da Liga Acadêmica Norte Mineira de
Urgência e Emergência - LANMUE. Participou do estudo PROVAR, em parceria com o
Childrens National Health System, que avalia a prevalência de cardiomiopatia reumática
em crianças carentes.
ROCHA, André Ricardo Ferreira da Silva: Biólogo. Especializado em Ciências
Ambientais e Saúde pela Faculdade Evangélica do Meio Norte FAEME-MA. Mestre em
Biodiversidade, Ambiente e Saúde pela Universidade Estadual do Piauí. Doutorando em
Microbiologia Agrícola na Universidade Federal Viçosa.
ROCHA, Mateus Andrade: Tecnólogo em Processos Gerenciais. Graduando em
odontologia na Universidade Federal de Pelotas. Bolsista de Iniciação Científica CNPq.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7258411663220225
SÁ, Fernanda Araújo: Médica graduada em 2018 pela FUNORTE (Faculdades
Unidas do Norte de Minas). Atualmente, no segundo ano de residência em Clinica Médica
no Hospital Madre Teresa.
SANTOS, Gabriel Meireles dos: Graduando em Medicina nas Faculdades Unidas
do Norte de Minas (FUNORTE), Montes Claros, MG, Brasil.
SANTOS, Hanna Laila da Silveira: Odontóloga pela UniFacid Wyden.
SCHMIDT, Luiza Souza: Graduanda em Odontologia na Universidade Federal de
Pelotas (UFPel). Iniciando o 4° semestre do curso em 2020, atua em projetos de extensão
nas áreas de Periodontia e Cirurgia, assim como no âmbito da pesquisa correlacionando a
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Espiritualidade e a Odontologia. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2600694339591728.
SENRA, Filipe Costa: Médico graduado em 2016 pela FIP-MOC (Faculdades
Integradas Pitágoras de Montes Claros). Residência Médica em Saúde da Família e
Comunidade pela Unimontes. Pós-graduado em Psiquiatria pela CENBRAP.
SILVA, Emanuela Chaves da: Enfermeira, Mestranda em Saúde Coletiva,
Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil
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