


Grande área do conhecimento: Ciências da Saúde 

Título do Projeto: Controle da resposta ao tratamento 

de tuberculose em crianças e adolescentes, infectados 

ou não pelo HIV 

Autores: Fernanda Pinheiro Barra (bolsista CNPQ), 
Danielle Caldeira Martins dos Santos, Kathryn Lynn 
Lovero, Christiane Mello Schmidt, Ana Paula 
Quintanilha, Ana Claudia Mamede Wieringer Barros, 
Sheila Moura Pone, Marcos Vinícius da Silva Pone, Ana 
Paula Barbosa, Selma Maria de Azevedo Sias, Maria de 
Fátima Pombo March, Clemax Couto Sant´Anna, Lee 
Woodland Riley, Claudete Aparecida Araújo Cardoso 

(orientadora). 
Departamento/Unidade/Laboratório: Departamento Materno Infantil / Faculdade de 

Medicina / Laboratório Multiusuário de Apoio à Pesquisa em Nefrologia e Ciências 

Médicas (LAMAP) 

 

INTRODUÇÃO:  
A tuberculose (TB) é uma doença 
infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium 
tuberculosis, cuja transmissão está muito 
associada às condições de vida. Trata-se de um 
importante problema de saúde pública mundial e 
seu combate configura um grande desafio. 
Atualmente, existem recursos tecnológicos 
capazes de promover o controle dessa doença, 
entretanto não há perspectiva de que seja 
eliminada como problema de saúde pública em 
um futuro próximo. Ademais, a coinfecção 
tuberculose/HIV tem representado um obstáculo 
adicional na luta contra essa doença.1 O Brasil é 
um dos 48 países prioritários para a abordagem 
da tuberculose para o período de 2016 a 2020, 
compondo tanto a lista de prioridade em relação 
à carga da doença quanto a que se refere à 
coinfecção TB/HIV.2 No país, estima-se que os 
casos de TB em menores de 15 anos 
representam 15% da incidência total da doença, 
com predomínio da TB pulmonar3, dados que 
chamam a atenção para a alta ocorrência da 
enfermidade entre indivíduos desse grupo 
etário. Em pacientes pediátricos, a TB 
usualmente se apresenta sob a forma 
paucibacilar, com exame bacteriológico direto 
e/ou cultura negativos no início do tratamento, o 
que dificulta a monitorização da resposta ao 
tratamento da doença.3 A mesma tendência se 
observa entre pacientes coinfectados pelo HIV. 
Nesse contexto, este estudo longitudinal 
prospectivo, observacional e sem intervenção, 
busca avaliar a resposta ao tratamento de TB 
pulmonar e extrapulmonar em crianças e 

adolescentes, infectados ou não pelo HIV, por 
meio de biomarcadores IgM contra os lipídeos 
cardiolipina, sulfatide e ácido micólico, e IgM e 
IgG contra a proteína Mce1a, presentes na 
superfície do Mycobacterium tuberculosis. 
Objetiva-se, portanto, o alcance de recursos que 
facilitem o combate à tuberculose. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal Fluminense em 10 de abril 
de 2014 (CAAE número 
26380513.3.0000.5243), assim como das outras 
unidades participantes. 
 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A coleta de dados foi realizada no Ambulatório 
de Infectologia Pediátrica do Hospital 
Universitário Antônio Pedro / Universidade 
Federal Fluminense (UFF); Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 
Fernandes Figueira / Fundação Oswaldo Cruz, 
Hospital Getúlio Vargas Filho / Prefeitura 
Municipal de Niterói, Hospital Municipal Jesus / 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Instituto 
de Puericultura e Pediatria / Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e instituições de 
saúde referência no atendimento de pacientes 
com TB nas cidades de Duque de Caxias, 
Itaboraí, Nilópolis e São Gonçalo. O 
processamento das amostras foi realizado no 
Laboratório Multiusuário de Apoio à Pesquisa 
em Nefrologia e Ciências Médicas (LAMAP) / 
UFF. Foram incluídos no estudo 61 crianças e 
adolescentes, de zero a 19 anos, que foram 



submetidos à avaliação clínica, nutricional e 
imunológica, além de estudo radiológico e 
microbiológico. A dosagem de biomarcadores foi 
realizada à admissão no estudo e com um, dois 
e seis meses após início do tratamento. Dos 61 
participantes incluídos no estudo, 34 (55,7%) 
eram crianças e 27 (44,3%) adolescentes. Além 
disso, 34 participantes (55,7%) eram do sexo 
feminino. Quanto ao tipo de TB, 43 apresentam 
TB pulmonar, 7 TB linfonodal, 3 TB 
osteoarticular, 1 TB óssea, 1 TB articular, 1 TB 
pleural e TB pericárdica associadas, 4 TB 
pleural e 1 TB miliar. Sobre o status HIV: 6 
(9,8%) pacientes infectados pelo HIV e 55 não 
infectados. Das análises realizadas, observou-
se redução da média do nível sérico dos 
biomarcadores utilizados, tanto nos pacientes 
infectados quanto não infectados pelo HIV. 
Verificou-se melhora clínica em todos os 
participantes cujas amostras foram analisadas. 
Em alguns participantes, observou-se o 
aumento de IgM aos dois meses de tratamento. 
Tal achado pode ser explicado pelo fato de os 
medicamentos utilizados provocarem aumento 
da lise bacteriana, que atua como uma 
estimulação antigênica para a intensificação da 
resposta imune humoral, caracterizada pela 
elevação da produção de anticorpos 
marcadores de fase aguda do tipo IgM. Cada 
indivíduo apresenta uma resposta fisiológica 
própria frente ao quadro infeccioso. Sendo 
assim, os padrões verificados ao longo do 
tratamento são diferentes de um participante 
para outro, embora seja possível estabelecer 
agrupamentos daqueles que são similares.  
 
CONCLUSÕES: 
Conhecendo-se a necessidade do 
desenvolvimento de recursos que auxiliem no 
combate e no controle de TB, este estudo faz-se 
extremamente relevante. Isso porque demonstra 
o grande potencial da dosagem de 
biomarcadores como ferramenta de controle de 
tratamento da TB em crianças e adolescentes, 
infectados ou não infectados pelo HIV, as quais 
não dispõem, geralmente, de outras formas de 
monitoramento de resposta terapêutica. Desta 
maneira, por meio deste projeto, obtém-se 
conhecimentos sobre o controle de tratamento 
da TB na população pediátrica, o que gera um 
importante impacto em saúde pública. 
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INTRODUÇÃO:   
 

Introdução: A espiritualidade é umas das fontes 
primordiais de inspiração para o novo, de 
esperança, geradora de sentido pleno e de 
capacidade de autotranscedência para o ser 
humano, e diz respeito a algo que supera o 
plano físico, finito, num trilhar pela infinitude. É a 
busca por significado e propósito na vida, numa 
conexão com o eu-mesmo, os outros, o 
transcendente ou sagrado, e vai além de 
religiosidade, podendo ou não contê-la. É 
proporcionadora e propiciadora do encontro de 
um sentido para a existência humana. Ao longo 
das últimas décadas, a espiritualidade tem 
recebido destaque, incluindo ações por parte da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), que 
modificou o conceito multidimensional de saúde, 
outrora descrito como “um completo estado de 
bem-estar físico, mental e social e não 
meramente a ausência de doença” para, 
posteriormente, “um estado dinâmico de 
completo bem-estar físico, mental, espiritual e 
social”, além da inclusão da dimensão espiritual 
no instrumento World Health Organization's 
Quality of Life Measure – WHOQOL (Medida de 
Qualidade de Vida pela Organização Mundial de 
Saúde). Ainda, há estudos que correlacionam a 
prática de atividades espirituais com baixa nos 
níveis de cortisol e que, quanto maior a 
espiritualidade, melhor é a aderência a 
tratamentos medicamentosos. Profissionais da 
Enfermagem sofrem de estresse espiritual no 
ambiente hospitalar. E, o significado do cuidado 
nascido da espiritualidade – cuidado espiritual – 
pode fortalecer a relação terapêutica entre o 
paciente, sua família e a Enfermagem, profissão 
demarcada pela aplicação de técnicas e de 

cuidados que não se limitam apenas ao corpo, 
mas, também, ao que se encontra nele: sua 
subjetividade. Objetivos: Discutir acerca da 
espiritualidade no ensino de graduação como 
uma possível ferramenta para a formação em 
saúde..  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

Revisão integrativa de literatura realizada em 
bases de dados. Total de 8 artigos foram 
selecionados (6 internacionais e 2 nacionais) 
para a revisão integrativa de literatura, 
publicados entre 2011 e 2016. Emergiram três 
categorias temáticas: o reconhecimento da 
importância da espiritualidade para os 
pacientes; a falta do ensino espiritual nas 
universidades e a universidade como causadora 
do afastamento da espiritualidade. 

CONCLUSÕES: 

 

Evidenciou-se que a espiritualidade tem sua 
importância reconhecida por estudantes e 
profissionais, mas não há um consenso geral 
sobre sua conceituação e de como deva ser 
utilizada na prática profissional, o que poderia 
ser visto como um reflexo da formação 
acadêmica. Destarte, pesquisas sobre 
espiritualidade justificam-se pela lacuna ainda 
existente no conhecimento produzido. 
Contribuições para a Enfermagem: No cuidar 
da Enfermagem, ocorre, concomitantemente, 
um diálogo entre corpo objetivo e subjetivo, 
tanto do profissional quanto do cliente. Com o 



olhar subjetivo, que considera singularidades, a 
prática profissional em saúde ganha um espaço 
maior de trabalho. O modelo biomédico dá conta 
de dados da objetividade, mas, mas é também 
necessário acolher aquilo que não é 
mensurável. O homem, com potencialidades 
inatas, necessita descobrir-se: esta é a função 
da graduação. A descoberta de possibilidades e 
um mundo inédito de experiências inicia-se lá. 
Portanto, oferecer um ensino pautado, para 
além da objetividade, na subjetividade, 
enriquece a prática e o acolhimento das 
demandas oriundas dos serviços de saúde. 
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INTRODUÇÃO: 
A mortalidade infantil integra um prenúncio na 
avaliação epidemiológica do cenário de saúde 
populacional. Estima-se que a taxa de 
mortalidade infantil no mundo é de 30.5% a 
cada mil nascidos vivos. (THE WORD BANK 
DATA, 2016). A indefensibilidade das crianças 
menores de um ano pode ser demonstrada 
pelas reações aos agravos e escassez 
presenciadas no local onde habitam. (LEITE e 
SILVA; 2000) 
Estudos de taxa de mortalidade infantil possuem 
a competência de cientificar a respeito de níveis 
de saúde e compendiar condições políticas, 
éticas, sociais e populacionais satisfatórias em 
determinada constituição social. (LEAL, 1996). 
Neste cenário, milhões de vidas infantis são 
afetadas apenas pelo contexto situacional em 
que se encontram, seja por nacionalidade, 
gênero ou etnia. 
 
OBJETIVO  
Verificar as tendências epidemiológicas 
relacionadas a mortalidade infantil indígena em 
diferentes continentes, investigando fatores 
determinantes. 
 
METODOLOGIA 
Trata-se da realização de uma revisão 
sistemática em âmbito mundial acerca de 
características específicas e abrangentes dos 
diferentes continentes quanto à mortalidade 
infantil, como projeto auxiliar do projeto 
principal: “Mortalidade Indígena Guarani no 
Sudeste do Brasil: Padrões e Tendências no 
Período de 2001-2005”, que abrange uma parte 
específica de um delineamento de pesquisa 
mais amplo. Foram realizadas buscas nas 
fontes de dados eletrônicas Medline via 
Pubmed, Scopus, Web of Science e Bireme. 
Não houve restrição de tamanho da amostra ou 
idioma para avaliação das publicações. Houve 
restrição temporal de 10 anos a partir da data de 
publicação (2008-2018) e de tipo de arquivo 

retornado, sendo considerados apenas artigos, 
com acesso aberto ou restritos.  
Para definição de palavras-chaves, foi 
consultado o sistema de meta-dados Medical 
Subject Headings (MeSH) 
(https://meshb.nlm.nih.gov/search), utilizado na 
indexação de artigos no campo das ciências da 
saúde, com objetivo de padronização da busca. 
Para conferir relevância epidemiológica e 
delineamento de faixa etária, foi eleito o termo 
“Infant Mortality”. Ao considerar a etnia indígena 
como o grupo a ser estudado, os termos 
selecionados para busca foram: “Indigenous 
Population”, “Alaska Natives”, “Aborigines, 
Australian”, “Inuits”, “Indians, Central American”, 
“Indians, North American”, “Indians, South 
American” e “American Indian”. Para suprir as 
necessidades de busca, foi acrescentado o 
termo “First Nation”, que não foi encontrado na 
biblioteca MeSH, sendo inserido como palavra 
de termos livre — termos não encontrados no 
MeSH e no DECs, Descritores em Ciências da 
Saúde (http://decs.bvs.br/) — nos campos de 
busca.  
A estratégia de busca escolhida foi realização 
através da pesquisa em uma única query, onde 
o teor do valor epidemiológico estudado 
(mortalidade infantil) foi utilizado como termo 
principal, acrescido do operador booleano AND, 
seguida de uma lógica utilizando o operador 
OR, de modo que retornasse todos os 
resultados desejados. A pesquisa seguiu o 
modelo da query ("Infant mortality") AND 
("Indigenous Population" OR "Alaska Natives" 
OR "Aborigines, Australian" OR "First Nation" 
OR "Inuits" OR "Indians, Central American" OR 
"Indians, North American" OR "Indians, South 
American" OR "American Indian"), sendo 
alterada conforme especificidades de cada 
plataforma utilizada e adicionando a delimitação 
de tempo e tipo de documento (somente 
artigos). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 



Foram encontrados 284 artigos a partir da busca 
utilizando a query criada com os descritores e 
Termos Livres pré-selecionados. Desse total, 46 
foram encontrados na Medline via PubMed, 114 
na BIREME, 96 na Scopus, 28 na Web of 
Science. De acordo com os critérios de 
elegibilidade foram selecionados 46 artigos para 
esta revisão.  
A maior parte das publicações se concentrou na 
América do Norte com 27 publicações, seguido 
pela América do Sul com 8 publicações.  
Nesses estudos foram citados 14 povos 
indígenas. Em relação à localização continental, 
5 grupos étnicos estão na América do Sul 
(Pumé, Tsimane, Hupd'äh, Bororó e Guarani, 5 
na América do Norte (First Nation, American 
Indians, Alaska Natives, Inuits e Aborígines), 1 
na Europa (Samis), 1 na Ásia (Dolgan-
Nganasan) e 2 na Oceania (Aborígines 
Australianos e Maoris). Desta forma, os 
continentes com maior número de etnias 
estudadas foram a América do Sul e América do 
Norte. 
Os estudos abordaram 37 fatores associados a 
mortalidade infantil indígena, onde 8 
apareceram em duas ou mais publicações e 17 
em uma. Dentre os fatores abordados, os que 
descrevem saúde precária, são os mais 
frequentes, sendo identificados 4 vezes entre os 
artigos selecionados. 
Os fatores relacionados a Mortalidade Infantil 
encontrados foram: Doenças Infecciosas 
Intestinais, Doenças Infecciosas e Parasitárias, 
Doenças do Aparelhos Respiratório, Idade da 
Parturiente durante a Concepção, Infecções, 
Estação do no e Clima, Baixo peso materno, 
Alta Paridade, Desnutrição Infantil, Baixo Peso 
Infantil, Emaciação Infantil, Saúde Precária, 
Intervalo entre gestações, Baixa Renda Familiar, 
Região de Habitação, Escolaridade Materna, 
Sexo da Criança, Mutação Genética, Síndrome 
da Morte Súbita Infantil, Nutrição Precária, Estilo 
de Vida, Ausência de Vacinação, Ausência ou 
Má Qualidade da Amamentação, Malformação 
Congênita e Causas Indeterminadas. 
 
CONCLUSÕES: 
A mortalidade infantil é um indicador mundial de 
bem-estar social e uma importante medida da 
saúde de uma nação.  
Identificar sinais que prenunciam a mortalidade 
infantil podem ajudar a diminuir as altas taxas 
deste fator epidemiológico.  
Após a realização do trabalho proposto, pode-se 
afirmar que são diversos os fatores que são 
associados a mortalidade no mundo, alguns 

com características geográficas específicas, 
outros com padrões que se repetem 
mundialmente, independente do continente. 
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INTRODUÇÃO: Os estudos de Avaliações 

Econômicas em Saúde (AES) compreendem um 

grande número de métodos usados na 

Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). As 

ATS são uma prioridade na agenda de 

pesquisas e fomentos do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). Esses estudos geram impactos diretos 

na instituição e para a assistência de 

enfermagem e, no sentido mais lato, à 

população de uma maneira geral, na medida em 

que pode otimizar a alocação de recursos 

aumentando a sua base de abrangência 

populacional, sobretudo aquela coberta pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

A equipe de enfermagem é responsável 

pelo banho no leito, técnica que repercute no 

estado clínico, sobremaneira num quadro de 

pacientes cardiopatas graves, o que acaba 

tornando um procedimento complexo pelo 

desconhecimento dos reais efeitos 

hemodinâmicos, satisfatórios, podendo onerar o 

aumento dos custos relacionados à prática.  

O enfermeiro é responsável pela 

tomada de grande número de decisões nas 

unidades de internação, contudo são poucos os 

estudos que visam embasa-lo na tomada da 

melhor decisão para o emprego das tecnologias 

de enfermagem gerenciais e assistenciais 

utilizadas no cuidado do paciente. Também são 

escassos os estudos que abordam os aspectos 

econômico-financeiros e que sirvam para 

fundamentar a aquisição de recursos no 

emprego para uma melhor assistência de 

enfermagem, bem como, para conhecer os reais 

custos de seu trabalho. Neste contexto, é 

necessário que o enfermeiro se reaproxime do 

procedimento para melhorar a qualidade do 

banho oferecido aos doentes. 

 O presente estudo tem como objetivo 

comparar padrões hemodinâmicos, avaliar a 

satisfação dos pacientes e levantar os custos e 

o impacto orçamentário das tecnologias de 

banho  –  banho no leito tradicional a 42,5ºC; 

banho no leito com frasco de água destilada 

aquecida e banho no leito com lenços 

umedecidos  – para cardiopatas, realizadas em 

centro de terapia intensiva.  

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: A análise 
dos dados não apresentou nenhuma alteração 
significativa quanto as variáveis, FC, FR, Tax, 
PAS, PAD, PAM, SpO2 e satisfação do paciente 
que possa ser considerada como recomendação 
ou direcionamento, sugerindo que cause 
melhoria ou deletério ao paciente. O cálculo do 
impacto orçamentário das tecnologias de banho 
no leito estudadas foi em ordem decrescente: 
banho no leito tradicional, banho no leito com 
água destilada e banho no leito com lenços 
umedecidos.  
CONCLUSÕES: A análise dos dados, 
processados e apresentados, neste estudo 
mostram que apesar do banho tradicional, exigir 
maior demanda de tempo, possui um custo 
significativamente mais baixo.  



A técnica de lenços para banho provou 
ser, mediante este estudo, um item custoso. 
Todavia, ao observar o requisito tempo, 
demonstrou ser a mais rápida dentre as três 
modalidades. O uso de lenços umedecidos para 
banho representa uma alternativa viável nas 
unidades de saúde, principalmente, para uso 
nos pacientes em estado crítico, uma vez que 
diminui consideravelmente o tempo de banho, 
assim como a manipulação do paciente. 
Contudo, é importante salientar que para esta, a 
equipe de enfermagem deve ser treinada quanto 
ao dinamismo do processo, para que não haja 
má utilização do produto. 

 O banho com a utilização de frasco 
ampola, demonstrou tanto em tempo quanto em 
custo, ser mediano em relação as outras duas 
modalidades. 

Através do supracitado pode-se inferir 
que as modalidades de banho dependem da 
instituição, a critério de custo e tempo de 
aproveitamento de profissionais. Sendo 
desgignados como produtos, do presente 
estudo, o desenvolvimento de uma calculadora 
que leve em consideração o custo de cada tipo 
de banho nas diferentes composições da equipe 
de enfermagem e considerando o custo com 
capital humano. E, um vídeo educativo para o 
paciente internado em unidade de pós-
operatório. Este vídeo é uma ferramenta que 
auxiliará ao enfermeiro no momento de 
empoderar o paciente e dar a ele a possibilidade 
de escolha, mediante os três tipos de banho 
possíveis e disponíveis na unidade. Fazendo 
com que esse paciente tenha a possibilidade de 
tomar um banho de sua escolha e que possa lhe 
trazer mais conforto.  
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INTRODUÇÃO: 
A anatomia do nervo mediano (NM) e seus 
ramos no túnel do carpo variam amplamente 
entre a população. O ramo motor recorrente 
(RMR) é um dos ramos do nervo mediano e 
inerva a musculatura tenar, responsável por 
movimentos importantes da mão, como abdução 
e oposição do polegar. Uma lesão relacionada a 
este nervo resultaria em grave 
comprometimento da função, o paciente não 
seria capaz de agarrar objetos, apertar ou 
realizar movimentos complexos usando o 
polegar. A principal preocupação em relação ao 
RMR na prática clínica é a lesão iatrogênica 
durante a cirurgia de descompressão do túnel 
do carpo em pacientes com síndrome do túnel 
do carpo. Dessa forma, o conhecimento do 
trajeto do ramo motor recorrente RMR é de 
extrema importância para evitar lesões 
iatrogênicas durante procedimentos cirúrgicos.  
Lanz (1977) classificou 29 variações do NM no 
túnel do carpo em quatro grupos. As variações 
anatômicas do RMR foram agrupadas no tipo I 
considerando o curso do ramo motor em relação 
ao ligamento transverso do carpo (extra, sub, 
supra ou transligamentoso) e o local do ramo 
distal do NM (ulnar, central ou radial). A 
anatomia do RMR tem sido bem descrita na 
literatura com base nos achados 
intraoperatórios e relatos anatômicos. No 
entanto, métodos não invasivos de identificação 
de RMR são escassos. Recentemente, poucos 
estudos demonstraram a confiabilidade do 
ultrassom de alta resolução na identificação de 
variações do RMR e mapeamento pré-
operatório da ramificação NM. Até onde 
sabemos, a anatomia do RMR nunca foi 
estudada por ressonância magnética (RM), 
especialmente pela neurografia. O objetivo do 
presente estudo foi o avaliar a possibilidade de 
identificação da anatomia do RMR e variações 
anatômicas utilizando a neurografia por RM.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS: 
 
Foram incluídos pacientes portadores de 
neuropatias periféricas (N = 7, todas do sexo 
feminino) sintomáticos por mais de 3 meses a 
partir de Agosto de 2017, com média de idade 
em anos de 49,50 (± 10,78) na data do 
imageamento pré-operatório, com tempo de 
doença em anos de 4,56 (± 6,63). Os pacientes 
foram submetidos a avaliação clínica e 
eletrofisiológica completa por equipe experiente, 
incluindo-se a história da doença atual, o exame 
físico minucioso com manobras sensibilizadoras 
– sinais de Tinnel, de Phalen e de Durkan, o 
preenchimento do questionário de Boston 
(Levine, 1993) e a ultrassonografia da região em 
que há lesão nervosa. O imageamento foi 
realizado em aparelho de ressonância 
magnética (RM) de 3T (Achieva, Philipps 
Medical Systems) e as imagens foram pós-
processadas para avaliação da orientação e 
integridade das fibras nervosas por imagem de 
tensor de difusão. Os pacientes foram 
operadOos com técnica padronizada tipo “mini-
descompressão” em regime ambulatorial com 
anestesia local e sedação, conforme descrição 
detalhada prévia (Acioly, 2013). Foi, então, 
realizado novo imageamento pós-operatório e 
nova avaliação clínica e funcional seguindo a 
metodologia proposta por Levine (1993) no 
questionário de Boston. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
O resultado do questionário de Boston (Levine 
et al., 1993) foi de 4,0 ± 0,67 numa escala de 0 
a 5, sendo 0 sem sintomatologia e 5 a condição 
mais debilitante possível, indicando uma 
condição funcional relativamente debilitante 
para essas pacientes no pré-operatório. No pós-
operatório, foi de  2,0 ± 1,52. O ramo motor 



recorrente (RMR) foi claramente identificado em 
todos os casos, surgindo do aspecto radial ou 
central do NM em todos os pacientes. O 
diâmetro médio do RMR foi de 1,21 ± 0,05mm 
(variação: 1,02-1,46). Oito mãos tiveram um 
curso de RMR extraligamentar (89%; grupo 0), e 
uma mão teve um curso supraligamentar (11%; 
grupo 1D). 
 
CONCLUSÕES: 
 
Do ponto de vista clínico, houve melhora 
sintomatológica e funcional das pacientes 
operadas. O imageamento pós-operatório está 
em fase execução, e as imagens obtidas no pré-
operatório nos permitiram avaliar o ramo motor 
recorrente do nervo mediano nessas pacientes 
estudadas, auxiliando na caracterização de seu 
curso anatômico nessa população de pacientes 
e fornecendo valiosa informação para um 
planejamento pré-operatório mais exitoso devido 
à redução do risco de lesão desse ramo.  
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Figure 1. Imagem de RM (PSIF) e representações 
esquemáticas em cortes axial oblíquo (A,B), axial (C, D) e 
sagital (E,F). O RMR pode ser observado emergindo do 
lado radial do nervo mediano com curso extraligamentar 
em direção ao APB.. (APB = abductor pollicis brevis; C =  
osso carpal; RF = retináculo dos flexores; TF = tendão 
flexor; OM = osso metacarpal; NM = nervo mediano; RMR 
= ramo motor recorrente). 
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Revisão da literatura sobre o PCATool: 
um instrumento de avaliação de Atenção Primária em Saúde 

 
 

 
INTRODUÇÃO:  
 
 

O Primary Care Assessment Tool (PCATool) é 
um instrumento que mensura a presença e a 
extensão dos atributos essenciais e derivados 
da Atenção Primária em Saúde (APS) em 
diferentes serviços de saúde, já tendo sido 
adaptado e validado para a realidade brasileira. 
Os atributos essenciais são acesso, 
longitudinalidade, integralidade, coordenação; 
enquanto os derivados são orientação familiar, 
orientação comunitária e competência cultural 
(BRASIL, 2010). 
 
Devido à importância que a APS possui para 
propiciar a manutenção da saúde da população, 
o objetivo do presente trabalho foi verificar nas 
bases de dados nacionais e internacionais quais 
são os estudos sobre o instrumento já validado 
para avaliação da Atenção Primária à Saúde no 
Brasil – o PCATool. 
 

A pergunta que norteou a busca foi: “Quais 

são os estudos que já utilizaram o PCATool 
para avaliação da Atenção Primária à Saúde no 
Brasil?”. Foram pesquisadas as bases de dados 
MEDLINE, LILACS, CidSaude, BDENF e 
Cochrane e a biblioteca eletrônica SciELO. 
 
Por se tratar de uma revisão bibliográfica, não 
foi necessário submeter o trabalho a apreciação 
do Comitê de Ética em Pesquisa local. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
 

Foram encontrados artigos nos idiomas Inglês, 
Espanhol e Português, publicados até o ano de 
2017.  
 
Foram selecionados 82 artigos que atendiam ao 
critério de inclusão e objetivos do estudo. 
Destes, foram excluídos 29 artigos pois eram 
estudos repetidos (4), estudos que utilizaram 
versões adaptadas do PCATool (2), porém não 
validadas; manuais de uso do instrumento (3); 
estudos de revisão (3), estudos que adaptaram 
o PCATool para avaliação de Tuberculose (4), 
eventos específicos de saúde (2) e estudos de 
validação (11). 
 
Como resultado da busca nas bases de dados e 
bibliotecas eletrônicas foram selecionados 51 
artigos sobre o uso do PCATool para avaliação 
da Atenção Primária à Saúde no Brasil. 
 
Acerca dos atributos avaliados, 26 estudos 
avaliaram todos os atributos; 10 estudos 
avaliaram os atributos essenciais e derivados, 
simultaneamente; 4 avaliaram apenas os 
atributos derivados e 11 os atributos essenciais 
(Tabela 1). 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1 – Atributos da APS analisados nos 
estudos que utilizaram o instrumento  

PCATool no Brasil, 2017. 
 

ATRIBUTOS 
Nº DE 

ESTUDOS 
% 

Todos 26 51,0% 

Atributos essenciais 11 21,6% 

Atributos derivados 4 7,8% 
Atributos essenciais e 
derivados 10 19,6% 

TOTAL 51 100,0% 

 
A maioria dos estudos avaliaram todos os 
atributos de APS: atributos essências (acesso, 
longitudinalidade, coordenação do cuidado, 
integralidade) e os atributos derivados 
(orientação familiar, orientação comunitária 
competência cultural). Cerca de 20% estudaram 
somente os atributos essenciais. Proporção 

semelhante (19,6%) analisou apenas alguns 
atributos essenciais junto a outros derivados. 
Menos de 8% dos estudos avaliou apenas os 
atributos derivados. 
 
Foi possível identificar que, dentre os estudos 
selecionados, os atributos mais avaliados foram 
Integralidade, Orientação familiar e Orientação 
comunitária. A Competência Cultural foi o 
atributo avaliado em menor proporção. 
 
 

 
CONCLUSÕES: 
 
 

Esta revisão apresentou os estudos que 
utilizaram o instrumento de avaliação utilizado 
atualmente no Brasil - o PCATool, identificando 
sua adaptação à realidade das unidades 
públicas de saúde brasileiras.  
 
A análise dos estudos propiciou a obtenção de 
conhecimento dos atributos que vêm sendo 
estudados no campo da avaliação da APS.  
 
Foi possível identificar que a literatura científica 
apresenta evidências sobre a associação entre 
o maior grau de orientação da APS e o aumento 
da efetividade dos sistemas de saúde, da 
satisfação dos usuários e da eficiência 
(STARFIELD et al., 2005). Quanto mais 

orientado para a presença dos atributos é o 
serviço de saúde, mais ele é capaz de 
desenvolver atenção integral à sua comunidade 
(STARFIELD, 2002). 
 
 
 
Agradecimentos: 
 
À Universidade Federal Fluminense, à Pró-
Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação (PROPPI) da UFF e ao CNPq pela 
oportunidade de participar de um programa 
institucional de bolsas de iniciação científica. 
 
Ao Programa de Pós-graduação em Saúde 
Coletiva (PPGSC), ao grupo GEGES e 
orientadora por despertar a vocação científica e 
incentivar minha participação em projetos de 
pesquisa da UFF. 
 
Ao Seminário Vasconcellos Torres por engajar a 
nós, estudantes de graduação, no processo de 
investigação científica. 
 

Figure 1: Logo PIBIC 



Grande área do conhecimento: Neurociências 

TRAUMAS NA INFÂNCIA E A VULNERABILIDADE AO 

DESENVOLVIMENTO DO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-

TRAUMÁTICO 

Amanda Dond Dourado Leão, Camila Monteiro Fabrício Gama, 

Dayana Boechat, Sergio José de Souza Junior, Isabel Antunes 

de Paula David, Raquel Menezes Gonçalves, Leticia de Oliveira, 

Mirtes Garcia Pereira 

Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento 

 

INTRODUÇÃO: Durante a infância, 
crianças podem ser expostas a diferentes 
tipos de experiências estressantes como 
abuso físico, emocional, sexual e/ou 
negligência física e emocional. Eventos 
como esses podem ser críticos e prejudicar a 
saúde física, emocional e psicológica. De 
fato, a literatura científica tem mostrado 
diversas evidências sobre os efeitos de longo 
prazo de situações traumáticas durante a 
infância, incluindo o desenvolvimento do 
Transtorno de Estresse Pós-traumático 
(TEPT). O presente estudo buscou investigar 
o impacto desses diferentes tipos de maus 
tratos infantis no desenvolvimento de TEPT 
para um trauma diferente na vida adulta.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Para realizar esse estudo, 500 estudantes 
universitários da Universidade Federal 
Fluminense responderam cadernos contendo 
questionários de dados sociodemográficos e 
escalas que investigavam eventos 
traumáticos na vida adulta (Trauma History 
Questionnaire - THQ), sintomas de 
Transtorno de Estresse Pós-traumático 
(TEPT; Posttraumatic Stress Disorder 
Checklist 5 – PCL-5) e eventos traumáticos 
na infância (Questionário sobre Traumas na 
Infância - QUESI). Foram realizadas 
regressões individuais para os diferentes 
tipos de maus tratos na infância e sintomas 
de TEPT. Também foi desenvolvida análise 
de regressão linear múltipla considerando 
todos os tipos de maus tratos no mesmo 
modelo. Nossos resultados sugerem que, 
quando analisados individualmente, todos os 
tipos de maus tratos infantis estavam 

associados com maior sintomatologia de 
TEPT, para um evento traumático na vida 
adulta (p<0,05 para todas as regressões 
individuais). No entanto, quando todas as 
variáveis independentes são inseridas em 
um modelo geral, apenas abuso emocional, 
sexual e negligência física permanecem 
significativos (R²=0.2716; p<0,05), o que 
sugere maior impacto na gravidade dos 
sintomas do transtorno quando na presença 
desses subtipos de maus tratos infantis. 
   

CONCLUSÕES: 
 
Esses dados sugerem que a presença de 
eventos traumáticos na infância, 
especialmente abuso emocional, abuso 
sexual e negligência física podem 
representar uma vulnerabilidade para o 
desenvolvimento de TEPT, em relação a um 
outro trauma ocorrido na vida adulta. Esses 
períodos críticos de vida necessitam ser 
cuidadosamente analisados principalmente 
pelas consequências que podem trazer a 
longo prazo. Além disso, maior atenção deve 
ser dada àqueles responsáveis por cuidados 
infantis para prevenir esses eventos.   

 
Agradecimentos: 
 
Essa pesquisa foi apoiada pela CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) e FAPERJ (Fundação Carlos 
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro). 
 



Ciências da Saúde 

Matriz Avaliativa de Processos em Serviços de Atenção 

Farmacêutica                     

Dandara S. de Freitas, Isabela Mota, Benedito C. Cordeiro 

Departamento de Farmácia e Administração Farmacêutica – 

MAF 

 

 

INTRODUÇÃO:  
 

A participação do farmacêutico na 
atenção individualizada aos pacientes tem 
aumentado em diversos ambientes assistenciais 
(comunitário e hospitalar) e tem mostrado um 
impacto positivo na melhora da saúde dos 
mesmos. Essa prática tem sido denominada 
“Atenção Farmacêutica” e no Brasil vem sendo 
implementada desde 2000. 

De acordo com o Consenso Brasileiro 
de Atenção Farmacêutica de 2002, a Atenção 
Farmacêutica foi conceituada como: “um modelo 
de prática farmacêutica, desenvolvida no 
contexto da Assistência Farmacêutica. 
Compreende atitudes, valores éticos, 
comportamentos, habilidades, compromissos e 
co-responsabilidades na prevenção de doenças, 
promoção e recuperação da saúde, de forma 
integrada à equipe de saúde. É a interação 
direta do farmacêutico com o usuário, visando 
uma farmacoterapia racional e a obtenção de 
resultados definidos e mensuráveis, voltados 
para a melhoria da qualidade de vida. Esta 
interação também deve envolver as concepções 
dos seus sujeitos, respeitadas as suas 
especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica da 
integralidade das ações de saúde”. 

A prática da Atenção Farmacêutica 
envolve entrevistas com o paciente tendo por 
objetivo prevenir, identificar e resolver um ou 
mais Problemas Relacionados ao Medicamento 

(PRM), que foi definido pelo Terceiro Consenso 

de Granada como aquelas situações em que o 
processo de uso de medicamentos causa ou 
pode causar resultados negativos associados ao 
uso dos medicamentos (RNM).  

Para resolver ou prevenir um ou mais 
PRM, podem ser realizadas intervenções 
farmacêuticas, que se caracterizam por ações 

ou recomendações do farmacêutico, direcionada 
ao paciente ou ao profissional de saúde. Nesta 
prática, o farmacêutico deve reconhecer a 
necessidade de melhorar a segurança e a 
efetividade da farmacoterapia, garantindo o 
acompanhamento do uso de medicamentos e 
avaliando regularmente o seu desempenho. 

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) desde 1988, na reunião em Nova Délhi e 
em Tóquio, em 1993, vem produzindo 
recomendações internacionais relacionadas ao 
uso de medicamentos e o papel do farmacêutico 
no sistema de atenção à saúde. Em 2006, na 
publicação do manual “Developing Pharmacy 
Practice: a focus on patient care”, a OMS 
destaca que a implementação e a prática da 
atenção farmacêutica devem ser 
constantemente avaliados e monitorados a fim 
de garantir a qualidade das atividades de 
cuidados ao paciente. 

Avedis Donabedian elaborou um 
modelo conceitual para a avaliação de 
qualidade dos cuidados em saúde em três 
dimensões: estrutura, processo e resultado, que 
ficou conhecido como a “Tríade Donabediana”.  

A Avaliação em Saúde envolve a 
seleção de critérios para julgar e comparar a 
adequação, benefícios, efeitos adversos e 
custos de tecnologias, serviços ou programas 
de saúde. Esses critérios constituem 
indicadores de qualidade em saúde, que 
precisam ser comparados a parâmetros ou 
padrões pré-estabelecidos a fim de distinguir a 
qualidade dos serviços de saúde em aceitável 
ou não. 

Em uma avaliação, os critérios, 
indicadores e padrões estão dispostos em 
matrizes avaliativas ou matrizes de julgamento. 
As matrizes no campo da avaliação em saúde 
são utilizadas para expressar a lógica causal de 
uma intervenção em sua parte e no todo, 



traduzindo como os seus componentes 
contribuem na produção dos efeitos. 

Com base nos argumentos 
apresentados esse projeto teve como objetivo 
principal desenvolver uma matriz avaliativa de 
processos em serviços de atenção 
farmacêutica, que em conjunto com a matriz 
avaliativa de estrutura e resultados vai ser 
usada para avaliar a qualidade do Programa de 
Atenção Farmacêutica desenvolvido em um 
Hospital Militar e propor melhorias nos 
processos do programa de forma a obter os 
resultados desejados que impactem 
positivamente na qualidade de vida dos 
pacientes atendidos. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
 Com base na revisão bibliográfica 
realizada, foram propostos os indicadores que 
seriam mais adequados para compor a matriz 
avaliativa em serviços de atenção farmacêutica, 
assim como os seus parâmetros.  

No total foram definidos trinta e três 
indicadores, separados em sete classes 
diferentes, são elas: gestão dos serviços 
farmacêuticos; gestão do processo de uso de 
medicamentos; gerenciamento de melhoria de 
desempenho; gestão de recursos humanos; 
gestão de recursos financeiros e serviço de 
comunicações; prestação de cuidados 
farmacêuticos; e apoio ao cuidado farmacêutico.  

Na tabela 1 estão descritas as 
quantidades de indicadores que cada classe 
possui, e um indicador de exemplo para cada 
classe. 

 
 
 

Tabela 1: Indicadores definidos. 

Classe 
Quantidade 

de 
Indicador 

Indicador 

Gestão dos 
serviços 

farmacêuticos 
1 

Diretrizes e padrões 
de prática 

Gestão do 
processo de 

uso de 
medicamentos 

3 

Desenvolvimento de 
serviços de 

assistência ao 
paciente 

Gerenciamento 
de melhoria de 
desempenho 

4 
Revisão de 
medicação 

Gestão de 
Recursos 
Humanos 

4 
Orientação 
Profissional 

Gestão de 
recursos 

financeiros e 
serviço de 

comunicações 

1 
Divulgação dos 

serviços aos 
pacientes 

Prestação de 
cuidados 

farmacêuticos 
17 

Número médio de 
medicamentos por 

paciente 

Apoio ao 
cuidado 

farmacêutico 
3 

Fornecimento de 
informações sobre a 

Revisão de 
Medicamentos para 
a continuidade dos 
cuidados por parte 

do farmacêutico 

 

CONCLUSÕES: 

 Através da revisão bibliográfica foi 
possível definir os indicadores de processo mais 
relevantes e que seriam os mais adequados 
para a avaliação da qualidade do trabalho que é 
desenvolvido no Programa de Atenção 
Farmacêutica do hospital militar que se pretende 
avaliar, em conjunto com a matriz de estrutura e 
processos, seguindo o modelo conceitual para a 
avaliação de qualidade dos cuidados em saúde 
proposto por Avedis Donabedian.  
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INTRODUÇÃO:  

O aleitamento materno deve ser exclusivo até 
os 6 meses de idade, e a amamentação deve se 
manter até os dois anos ou mais, 
complementada por outras fontes nutricionais. 
Diante do desconhecimento a respeito dos 
benefícios do aleitamento materno, desde o 
início do século XX o leite artificial passou a ser 
alvo de propaganda como substituto do leite 
materno. Visando a proteção do aleitamento 
materno e a regulação da comercialização de 
alimentos infantis, foi promulgada a NBCAL 
(Norma Brasileira para Comercialização de 
Alimentos para Lactentes e Crianças de 
Primeira Infância, Bicos, Chupetas e 
Mamadeiras). Em 2015 o Decreto nº 8.552/2015 
regulamentou a Lei 11.265/2006 que proibiu a 
promoção comercial de três categorias de 
produtos: fórmulas de nutrientes apresentadas 
ou indicadas para recém-nascidos de alto risco; 
fórmulas infantis para lactentes (até os 6 meses 
de vida) e de seguimento para lactentes (a partir 
dos 6 meses de vida); mamadeiras, bicos e 
chupetas. O objetivo do estudo foi avaliar o grau 
de cumprimento da NBCAL por 
estabelecimentos comerciais. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 

Na Zona Sul da cidade do Rio de 
Janeiro 228 farmácias comercializam produtos e 
alimentos abrangidos pela NBCAL. Dessas, 
68% (n=155) apresentaram algum tipo de 
infração à NBCAL. Dentre as farmácias que 
infringiam a NBCAL, todas comercializavam 
fórmulas infantis, leites e compostos lácteos; 
97,4% comercializavam bicos, chupetas, 
mamadeiras e alimentos de transição e 90,3% 
vendiam fórmulas para necessidades 
dietoterápicas específicas. Pôde-se observar 

que 92,9% das faziam parte de uma rede, 
31,6% eram farmácias eram de pequeno porte, 
42,6%  de médio porte e 25,8% de grande porte. 
A maioria dos responsáveis pelas farmácias 
(51,6%) não conhecia a NBCAL e 78,8% 
recebia visita de representantes de empresas 
produtoras de artigos abrangidos pela NBCAL. 
Os produtos mais comercializados em 
desacordo com a NBCAL (92,9%) foram os 
leites e compostos lácteos, e aqueles 
comercializados com menos infrações foram as 
fórmulas para necessidades dietoterápicas 
específicas (9,3%) e os bicos, mamadeiras, 
chupetas e protetores de mamilo (7,9%), para 
os quais a promoção comercial é 
terminantemente proibida. As formas de 
promoção comercial mais frequentes foram os 
descontos no preço e as exposições especiais.  

CONCLUSÕES: 
 

Conclui-se que cerca de dois terços 
(68%) das farmácias que comercializam 
produtos e alimentos abrangidos pela NBCAL 
realizavam promoção comercial infringindo a 
mesma. Quase todas as farmácias avaliadas 
faziam parte de uma rede. Todas as farmácias 
comercializavam fórmulas infantis para 
lactentes. Apesar desse produto ter promoção 
comercial terminantemente proibida pela 
NBCAL, mais de 15% das farmácias o 
promovia. Também os leites e compostos 
lácteos eram comercializados por todas as 
farmácias, e esses foram os produtos vendidos 
com mais promoção comercial irregular. A 
promoção comercial mais frequente foi o 
desconto no preço do produto. Menos de um 
quarto dos responsáveis entrevistados 
conheciam a NBCAL e a maioria recebia visitas 
de representantes de empresas produtoras de 
produtos na sua área de abrangência.  



Recomenda-se capacitação dos responsáveis 
pelas farmácias na NBCAL, e uma maior 
fiscalização desses estabelecimentos pelas 
Vigilâncias Sanitárias, com vistas a um maior 
cumprimento da NBCAL 
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INTRODUÇÃO:  

Atualmente, o modelo amplamente utilizado 
para a prescrição de exercício aeróbio é 
baseado nas zonas alvo de treinamento. Cada 
zona é determinada pela demanda fisiológica da 
atividade sendo classificada como muito leve, 
leve, moderada, alta e máxima intensidade. 
Para garantir a acurácia na prescrição de 
exercício individualizado, o ideal é fazer uso de 
medidas diretas de consumo de oxigênio (V̇O2), 
pois, a principal forma para a determinação das 
zonas de intensidade de treinamento é baseada 
nos percentuais da reserva do V̇O2 (%rV̇O2). 
Entretanto, esta não é uma estratégia aplicável 
à todos, devido ao alto custo dos equipamentos 
para análise de gases. Ainda neste sentido, o 
American College of Sports Medicine (ACSM) 
propõe a predição de V̇O2 com base na 
velocidade de corrida. A equação do ACSM 
também é indicada e amplamente utilizada para 
programação de Teste de Esforço Incremental 
(TEI), neste caso, com o objetivo de determinar 
a velocidade máxima do teste, com base em um 
V̇O2max estimado. Alguns estudos, ao testarem 
a validade desta equação na prescrição de 
exercício verificaram que, para adultos jovens e 
saudáveis, esta superestima o V̇O2. Com base 
nestes estudos, fica evidente a existência de 
uma lacuna entre as medidas obtidas em TEI e 
sua aplicabilidade na prática da prescrição de 
exercícios. O objetivo foi verificar o efeito da 
duração do TEI em rampa (5, 10, 15 e 20 
minutos) sobre variáveis cardiorrespiratórias e 
de potência, e suas inter-relações.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES:  

Foi realizado um estudo observacional, 
transversal, descritivo e comparativo, para 
avaliar os aspectos metodológicos do TEI. Este 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFF, de acordo com as normas da 
Resolução CNS 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres 
humanos. A amostra foi composta por 10 
soldados do Exército Brasileiro com idade entre 
18 e 30 anos, classificados como eutróficos, 
considerando Índice de Massa Corporal (IMC) 
18,5 a 24,9kg/m2, que tenham atingido, pelo 
menos, a distância de 2.800 metros na corrida 
de 12 minutos do último teste de aptidão física 
(TAF), e apresentado V̇O2max entre 50 e 70 
ml/kg/min, no TCPE. Este tamanho amostral 
possibilitou atingir poder estatístico de 0,8 e 
nível de significância de, pelo menos, 0,05 nas 
principais análises do estudo (correlação 
intraclasse para os valores máximos dos testes).  

CONCLUSÕES: 

Os objetivos do estudo foram atingidos. 
Constata-se que a duração do TEI:  

a) não afeta a concordância da determinação 
dos valores de V̇O2MAX, FCMAX e PSEMAX obtidos 
nos testes;  

b) influencia a determinação do LV2, 
apresentando o TEI-5 os maiores valores de 
velocidade neste ponto;  

c) influencia a relação V̇O2/VEL e FC/VEL, 
apresentando o TEI-20 o comportamento mais 
próximo à linha de identidade (baseado na 
descrição por regressões lineares);  



d) influencia a precisão das relações FC/V̇O2, 
rFC/V̇O2, FC/rV̇O2 e rFC/rV̇O2, apresentando o 
TEI-5 os maiores valores de r2 e menores 
valores de EPE;  

e) influencia a VELMAX obtida no teste, sendo 
assim é necessário considerar a duração na 
hora de programar a RI de um TEI.  

Estas evidências contestam alguns paradigmas 
em relação à programação de TEI e à 
prescrição de exercício aeróbio. Uma vez que a 
duração do teste influenciou de maneira distinta 
as diferentes variáveis relacionadas aos TEI 
máximos. Enaltecendo, assim, a necessidade 
de considerar a especificidade do protocolo, na 
programação de TEI. A definição do TEI ideal 
dependerá do objetivo, para determinar 
V̇O2max, tanto faz a duração do teste, 
respeitando a margem de 5,57 a 19,35 minutos. 
Entretanto, para a prescrição de zonas de 
treinamento, o melhor teste para determinar os 
LV, talvez não seja o mesmo que apresente a 
relação de linearidade mais próxima à linha de 
identidade, o qual, supostamente, seria o melhor 
teste para predizer cargas submáximas na 
prescrição de exercícios. Tais achados 
enaltecem a necessidade de desenvolver 
métodos que levem em consideração, também, 
a duração do estímulo, para a prescrição de 
exercícios. 
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INTRODUÇÃO:   
 
saúde mental, saúde física e a social são fios da 
vida estreitamente entrelaçados e 
profundamente interdependentes. À medida que 
cresce a compreensão desse relacionamento, 
torna-se cada vez mais evidente que a saúde 
mental é indispensável para o bem-estar geral 
dos indivíduos e das sociedades. A importância 
da saúde mental é reconhecida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), na sua 
própria definição de saúde, como um estado de 
completo bem estar físico, mental e social. 
Porém, a própria OMS, afirma que não existe 
uma definição “oficial” de saúde mental. (SÁ, 
2010)Saúde mental é definida como o estado de 
bem-estar no qual o indivíduo percebe as 
próprias habilidades, pode lidar com os 
estresses normais da vida, é capaz de trabalhar 
produtivamente e está apto a contribuir com sua 
comunidade. É mais do que ausência de doença 
mental, e não existe saúde sem saúde mental 
(WHO, 2001). Numa perspectiva holística, a 
saúde mental inclui a capacidade do indivíduo 
para apreciar a vida e procurar um equilíbrio 
entre as atividades e os esforços para atingir a 
resiliência psicológica. (SÁ, 2010) Avanços na 
neurociência e na medicina do comportamento 
demonstram que, o comportamento de uma 
pessoa em matéria de saúde depende muito da 
sua saúde mental. Assim, é preciso pensar a 
promoção da saúde mental como ferramenta 
para qualidade de vida. Para Lorusso apud 
SESA (2011) a saúde mental é o equilíbrio 
emocional entre o patrimônio interno e as 
exigências ou vivências externas. É a 
capacidade de administrar a própria vida e as 
suas emoções dentro de diversas variações 
sem, contudo, perder o valor do real e do 
precioso. É ser capaz de ser sujeito de suas 
próprias ações sem perder a noção de tempo e 
espaço. É buscar viver a vida na sua plenitude 
máxima, respeitando o legal e o outro.  Define-
se a saúde mental como estar de bem consigo e 
com os outros. Aceitar as exigências da 

vida.Saber lidar com as boas emoções e 
também com as desagradáveis: alegria /tristeza; 
coragem/medo; amor/ódio; serenidade/raiva; 
ciúmes; culpa; frustrações. Reconhecer seus 
limites e buscar ajuda quando necessário. 
Existem alguns itens que são critérios de ter 
saúde mental, são eles: atitudes positivas em 
relação a si; crescimento, desenvolvimento e 
auto realização; integração e resposta 
emocional; autonomia e autodeterminação; 
percepção apurada da realidade; e domínio 
ambiental e competência social (SESA, 2011). 
Deve-se ressaltar que na sociedade atual a 
maioria das pessoas vive um período de 
estresse no cotidiano, devido em grande parte, 
ao estilo de vida adotado, no qual a competição 
é o principal denominador. Esta comunalidade, 
constitui uma realidade nos estudantes do 
ensino superior que, são alvos de inúmeras 
pressões, desde a separação física dos pais, à 
exigência do ensino, à adaptação a uma nova 
etapa (amigos, meio físico, …), à necessidade 
de corresponder às expectativas depositadas 
sobre eles, as suas próprias expectativas e etc. 
Estes fatores podem ser percebidos de forma 
positiva (bem-estar psicológico), ou de forma 
negativa (distress psicológico), quando não se 
verifica uma adequada adaptação. O ingresso 
no ensino superior associa-se a um processo de 
transição que necessita de ser bem nutrido, com 
conteúdos e apoios, de modo a contribuir para 
sucesso e a evitar a insatisfação/morbilidade. 
Porém, o período letivo está recheado de fontes 
de estresse (frequências, avaliações, ensinos 
clínicos, competitividade, as notas para 
ingressos no mundo de trabalho, etc.) que 
exigem dos alunos a robustez necessária para 
transformar o possível distress em eutress. 
A capacidade para gerir as variáveis positivas 
em termos de saúde mental é determinante para 
proporcionar uma transição equilibrada na 
tríade: secundário - superior -trabalho. 
Em termos positivos entende-se a saúde mental 
como um estado de funcionamento ótimo do ser 
humano, no qual a promoção das qualidades da 



pessoa a otimizar o seu potencial é fundamental 
(Lluch, 2001;2003).Para Esperidião e Munari 
(2004) os alunos de enfermagem ao iniciarem o 
curso deparam-se muitas vezes, com uma 
realidade nem sempre esperada, tanto em 
relação ao curso quanto às condições de 
ensino,percebendo-se diante de uma etapa de 
suas vidas, onde são chamados à 
responsabilidade pelo próprio caminhar e pelas 
escolhas a serem feitas. Segundo Monteiro, 
Freitas & Ribeiro (2007) o ambiente que deveria 
contribuir na edificação do conhecimento e ser a 
base para as experiências de formação 
profissional se torna, por vezes, o 
desencadeador de distúrbios patológicos, 
quando ocorre uma exacerbação da 
problemática do estresse acadêmico nos 
estudantes. Conhecer outras realidades, se 
apropriar de instrumentos com o foco na saúde 
mental, se aproximar de pesquisadores com o 
foco no diagnóstico e intervenções em Saúde 
Mental será ainda mais importante, visto a 
fragilidade no Brasil desta área. Pretende-se 
que as contribuições em decorrência dessa 
ação, que venham a ser significativas de modo 
a possíveis diagnósticos e intervenções antes 
do aluno se inserir no mercado profissional 
como enfermeiro e cuidar de outras pessoas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
A proposta inicial era que o projeto trabalhasse 
apenas com a coleta de dados em questionários 
impressos e tivesse como único cenário a 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
(EEAAC). Os sujeitos do estudo eram discentes 
matriculados no 2º semestre do ano de 2014, 
indo do 1º ao 9º período, excluindo os que se 
encontravam com a matrícula trancada. De 
acordo com dados coletados no site da EEAAC, 
constam 580 estudantes matriculados no curso 
de enfermagem. Um total de 269 participaram 
(N=269) e 268 (N=268) responderam ao 
questionário, sendo os períodos que mais 
participaram o 1º período com 17,1%, seguido 
pelo 6º período com 16,7%.Os dados coletados 
nessa primeira etapa foram editados numa base 
especificamente criada para o efeito no 
programa SPSS e a avaliação desses 
questionários foi parcialmente realizada, tendo 
sido feita a análise do Questionário de Saúde 
Mental Positiva (QSM+), um dos três 
instrumentos que compõe a pesquisa. Este 
instrumento foi desenvolvido inicialmente por 
Lluch (2002, 2003) seguindo os critérios de 
Saúde Mental Positiva formulados por Jahoda 
(1958). Essa primeira análise feita se mostrou 

relevante para realizar a avaliação da saúde 
mental dos estudantes. Foi observado por meio 
desta que a maioria dos acadêmicos, como 
aspecto positivo, vê o futuro com otimismo, não 
se importam em escutar os problemas dos 
outros, não se consideram pessoas menos 
importantes, se consideram pessoas úteis, 
preocupam-se pouco com críticas e estão 
satisfeitos com a vida pessoal.  Posteriormente 
foi pesquisado em banco de dados artigos que 
pudessem fazer associação com a temática 
anteriormente abordada,fazendo com que novas 
metas e objetivos fossem traçados para chegar 
numa maior eficácia efetiva no campo da saúde 
mental dos acadêmicos. Com isto , fora feito 
uma entrevista não expositiva e informal por 
meio de um questionário simples com os 
acadêmicos de enfermagem para quantificar ,e 
esclarecer como eles se sentem no período 
inicial do ano letivo , e como eles se sentem 
quando o período finda . Com isto , muitos 
disseram que o fator crucial para que se sintam 
menos preocupados com o final do período é a 
não realização de provas finais. Com base na 
análise , fora percebido que a temática possui 
amplo espectro de intervenção e associações 
com a saúde mental ,e que devemos sempre 
cuidar da qualidade da saúde dos acadêmicos 
de enfermagem ,a fim de prevenir e ofertar uma 
maior segurança e conforto para os estudantes.  

 
CONCLUSÕES: 
 
 Dando continuidade as  pesquisas 
anteriormente realizadas ,através de artigos 
científicos com os resultados coletados no 
Brasil, Portugal e Espanha ,e visando buscar ao  
maximo e continuar enriquecendo  a pesquisa e 
tornando-a   mais proveitosa possível para o 
meio acadêmico de enfermagem. Com base em 
analise de artigos coletados e estudados, fora 
percebido que a temática possui amplo espectro 
de intervenção e associações com a saúde 
mental ,e que devemos sempre cuidar da 
qualidade da saúde dos acadêmicos de 
enfermagem ,a fim de prevenir e ofertar uma 
maior segurança e conforto para os estudantes.  
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INTRODUÇÃO:  
 
No Brasil o uso de dapsona não é tido como um 
limitante para a amamentação, sendo orientada 
a manutenção da amamentação durante o 
tratamento. O grande desafio da terapia de 
mães e lactentes é o ajuste de dose para este 
recém-nascido, que usualmente apresenta baixo 
peso ao nascer e prematuridade, estando 
exposto ainda às variações nos níveis de 
dapsona no leite de acordo com a fase da 
amamentação. A dapsona possui características 
que facilitam a excreção para o leite como alta 
lipossolubilidade, baixo peso molecular, elevado 
volume de distribuição (Ministério da Saúde, 
2010). Quanto aos seus riscos, a dapsona tem 
sua toxicidade produzida por bioativação; seus 
metabólitos induzem a oxidação do ferro, 
levando à formação de metemoglobina e ao 
estresse oxidativo. Um caso de 
metemoglobinemia foi relacionado com 
concentração de dapsona no leite da lactante de 
1 µg mL-1 (Edstein et al, 1986).  
A partir desse cenário de risco para a saúde dos 
recém-nascidos e do caráter imprescindível do 
tratamento medicamentoso, a realização do 
monitoramento dos níveis de dapsona no leite 
materno pode ser entendido como uma ação 
preventiva. No presente estudo, um método 
rápido e de baixo custo para triagem de 
amostras foi desenvolvido. 
  
 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
A dapsona pôde ser extraída com eficiência do 
leite materno (1 mL), sendo acrescido de 0,1 g 
de NaCl(s), com acetonitrila gelada (1 mL), que 
promoveu desproteinização e extração ao 
mesmo tempo. A quantificação por  
espectrofotometria foi realizada após a 
acidificação e adição do reagente de Ehrlich 
(Owen e Andrews, 1983), que por sua vez 
confere tons de amarelo crescente às amostras 
diretamente proporcionais a concentração do 
medicamento (figuras 1 e 2). O fluxograma do 
método é apresentado na figura 3. 

 

 
 

Fig. 1: Escala colorimétrica das amostras de 
leite com concentrações crescentes de 

dapsona. 
 

 
 
 

Fig. 2. Mecanismo da reação colorimétrica 
 
 

 



 
Fig.3. Fluxograma do método 

Uma vez desenvolvido o método, deu-se inicio 
ao processo de validação. O limite de detecção 
foi 0,04 µg mL-1 e o limite de quantificação foi 
0,115 µg mL-1. O método apresentou linearidade 
na faixa de 0,125 a 2,00 µg mL-1, passando nos 
testes de normalidade de resíduos (teste de 
Shapiro-Wilk), homocedasticidade (teste de 
Cochran) e apresentando coeficiente de 
determinação (r2) >0.99 (Figuras 4 e 5).  Em 
relação a repetitividade obteve-se variação 
<14% para todos os níveis da curva de 
calibração, com bias <15% e o leite bovino 
desnatado mostrou-se uma matriz apta para a 
construção de curvas de calibração, desde que 
o branco do leite apresente absorvância <0,008. 
Em termos de interferências causadas por 
outros medicamentos foi avaliada a rifampicina, 
medicamento de uso conjunto no tratamento da 
Hanseníase, e foi constatada ausência de 
interferência no método. 
 

 

Fig. 4. Histograma construído com resíduos 
obtidos pela regressão linear (software Past 3.0) 
 
 
 
Fig. 5. Curva de calibração da dapsona em leite. 
 
 
 
 
CONCLUSÕES: 
 
O método desenvolvido e as figuras de mérito 
obtidas para o momento para os ensaios de 
validação já realizados, demonstraram que o 
método tem grande potencial de uso na 
prevenção de intoxicação de neonatos pela 
dapsona presente no leite materno. Trata-se de 
um método de execução simples e de custo 
baixo. 
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INTRODUÇÃO:  
Como população em situação de rua 

(PSR) entende-se o grupo populacional 
heterogêneo com as seguintes características: 
pobreza extrema, vínculos familiares 
interrompidos ou fragilizados, sem moradia 
convencional regular, utilizando logradouros 
públicos e/ ou áreas degradadas, de forma 
temporária ou permanente, como moradia e 
sustento, podendo ou não fazer uso de 
unidades de acolhimento para pernoite ou 
moradia provisória (BRASIL, 2009). 

Em 2009 foi criada a Política Nacional a 
População em Situação de Rua e o Comitê 
Intersetorial de Acompanhamento e 
Monitoramento desta população. Esta política 
prevê princípios relacionados ao SUS, 
enfocando a importância do respeito à 
dignidade, a vida, a cidadania, às condições 
sociais e a todas as diferenças encontradas 
neste grupo social, buscando favorecer direito 
ao convívio familiar e comunitário.  

Aristides e Lima (2009), comprovaram 
que as doenças mais prevalentes entre os 
indivíduos que residem na rua foram 
tuberculose, problemas psiquiátricos e 
HIV/AIDS, apontando, por exemplo, o acesso 
aos tratamentos e a medicações como um dos 
fatores ligados a baixa adesão. Moraes, 
Bertolozzi e Hino (2011) afirmam que o cuidado 
em saúde a PSR deve ser planejado 
considerando as específicas necessidades de 
saúde destes indivíduos, com serviços e 
profissionais preparados a compreender e 
identificar os tipos de cuidado necessários. 

Já Barros e Chiesa (2007)  destacam 
que em relação as necessidades de saúde 
estas  não devem ser restritas às demandas 
biológicas destes sujeitos, ou seja, com foco nas 

doenças, consideradas individuais e isoladas, 
mas sim articuladas às necessidades sociais, 
advindas do modo de reprodução da vida em 
sociedade.  Para conhecer as necessidades de 
saúde deve-se então, identificar as diferentes 
formas de vida, saúde e sofrimento dos sujeitos 
(NAKAMURA et al., 2009). 

Diante de tal realidade, o objetivo 
deste projeto foi: Correlacionar as 
necessidades de saúde e as práticas de 
cuidados efetivadas por profissionais de equipes 
de saúde à PSR dos bairros de Realengo e 
Santa Cruz, Zona Oeste do município do Rio de 
Janeiro. 

 
 RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

No que concerne a análise documental 
realizada para ancoradouro da pesquisa, os 
dados apreendidos foram organizados em 
Quadro contendo os principais elementos 
referentes ao tema, somando um total de 11 
documentos (leis, portarias, manuais e 
decretos), demonstrando assim a evolução e as 
mudanças que ocorreram no Brasil e os 
documentos que ainda vigoram nos dias de 
hoje. Podemos destacar o Decreto nº 7.053, que 
institui a Política Nacional para a População em 
Situação de Rua/. O Decreto nº 122 - define as 
diretrizes de organização e funcionamento das 
Equipes de Consultório na Rua (eCR). E a Nota 
Técnica conjunta 2012, discorre sobre a 
importância do Consultório na Rua. Destaque 
também para o “Manual Sobre o Cuidado à 
Saúde Junto a População em Situação de Rua”, 
garantindo o vínculo no atendimento à PSR, 
Sobre o perfil da equipe de saúde que atua com 
a PSR, os profissionais de saúde responderam 
a um questionário, que buscou caracterizar: 
Identificação do profissional e sócio 



demográfica; a trajetória profissional; tempo de 
trabalho com PSR.   

Sobre as Necessidades de Saúde 
apontadas pelos profissionais destacamos: 
Necessidade de ampliar as formas de acesso; 
Necessidade de estreitar os vínculos com os 
profissionais da equipe de saúde; Necessidade 
de boas condições de vida; Necessidade de 
cuidado específico como higiene, curativos, 
orientação quanto ao uso correto de 
medicações; Necessidade de recomposição dos 
vínculos sociais e familiares. 

Sobre as práticas de cuidado ofertadas  
pelos profissionais à PSR destacam-se: 
Acolhimento à demanda livre, avaliação em 
saúde mental, acompanhamento ambulatorial, 
mapeamento de território, visita a instituições 
parceiras, atendimento na rua, participação de 
fóruns para realizer trabalho interdisciplinar. 

CONCLUSÕES: 
Através deste estudo e 

aproximação do cenário do Consultório na Rua, 
foi possível identificar as necessidades de 
saúde da PSR e caracterizar as práticas de 
cuidado ofertados à esta população, uma 
população que é, por vezes, invisível à 
sociedade a aos profissionais de saúde e 
gestores. Os profissionais buscam correlacionar 
as necessidades destes usuários com a oferta 
de cuidados, mas há muitos problemas 
estruturais e de pessoal que comprometem este 
atendimento. Foi possível observar os 
complexos desafios do cotidiano do atendimento 
à PSR, com muitos casos de tuberculose cujo 
tratamento é abandonado muiras vezes devido 
a desistência de usuários, dificuldade do cenário 
que é de grande vulnerabilidade e risco, o que 
impede muitas vezes os profissionais de 
fazerem os acompanhamentos. 
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INTRODUÇÃO: Análises críticas sobre as 
questões de gênero devem estar presentes não 
só no cotidiano de uma profissão histórica e 
hegemonicamente feminina como a 
enfermagem, que convive com relações sociais 
desiguais de poder nas instituições, como 
também no ensino das(os) enfermeiras(os). 
Assim, até que ponto as motivações que 
levaram discentes a se inserirem numa 
profissão feminina apresentam relação com as 
questões de gênero? Qual a visão das/os 
discentes sobre o uso da categoria analítica 
gênero no ensino de enfermeiras(os)? Deste 
modo, o objetivo do estudo foi descrever a visão 
das/os discentes sobre o uso da categoria 
gênero durante o ensino na graduação de 
enfermagem. Tratou-se de um estudo qualitativo 
aprovado pelo Comitê de Ética da UFF – Nº. 
2.653.797, que se encontra em processo de 
realização a partir da aplicação de um 
questionário semi-estruturado.  
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: as 
informações provenientes dos questionários 
possibilitaram apontar pistas interessantes. 
Dentre os motivos que levaram à escolha pela 
profissão, em relação à/ao vocação/dom existe 
um predomínio de respostas direcionadas ao 
prioritário/médio interesse. Entretanto, em 
relação ao interesse pelo salário/remuneração, 
ocorre um médio/baixo interesse.  Ainda quanto 
ao futuro uso de tecnologia na profissão, 
também aparece um predomínio de respostas 
direcionadas ao médio/baixo interesse. 
Rodrigues (2001) aponta para a necessidade de 
formar enfermeiras(os) enfatizando a 
compreensão deste(a) profissional com um(a) 
trabalhador(a). Mesmo não sendo possível 
aprofundar discussão, ainda é presente o traço 
de uma concepção vocacional que necessita ser 
refletido junto às(os) estudantes. Quando se 
observa o grau de afinidade referido por uma 
área do conhecimento, aparece alta/média 

afinidade à obstetrícia/saúde da mulher e 
baixa/média afinidade à ortopedia, por exemplo. 
Essa tendência de aproximação por uma área 
do conhecimento que dialoga com o cotidiano 
da mulher, reforça uma associação naturalizada 
à identidade feminina (PEREIRA, 2013). Quanto 
ao grau de frequência que a/o estudante 
participou ou participa de atividade com 
abordagem sobre gênero, pode-se observar um 
registro de freqüente/alguma vez direcionado 
à(s) disciplina(s) curriculares(s); em detrimento 
do registro de rara vez/nunca para grupos e 
projetos de pesquisa e extensão. Quando 
questionadas(os) sobre o grau de utilidade em 
discutir gênero e sexualidade na graduação, 
aparece por unanimidade o registro de 
totalmente útil. No entanto, quanto a discussão 
sobre gênero associada ao trabalho da/o 
enfermeira/o ocorre uma tendência em 
relativizar o grau de utilidade. Fonseca, et. al. 
(2012) reforçam que a produção de estudos 
relacionada ao gênero visando compreender os 
fenômenos das desigualdades entre mulheres e 
homens, resultantes do desequilíbrio de poder, 
se insere em todas as áreas da Enfermagem. 

 
CONCLUSÕES: Inicialmente pode-se 
observar que mesmo sendo o gênero uma 
temática de difícil discussão mediante 
naturalizações históricas, e com tímido uso por 
parte da/o estudante, as/os mesmos 
reconhecem que em alguma medida essas 
questões devem ser trabalhadas durante o 
ensino/formação; ou até mesmo ao longo da 
vida. Assim, confirma-se a importância de 
ampliar o estudo/uso da categoria gênero 
durante a graduação, pois podem contribuir para 
relativizar as desigualdades de poder atreladas 
ao exercício da profissão. 
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INTRODUÇÃO:  

Ao longo dos anos as mudanças no estilo 
de vida e no padrão de consumo alimentar da 
população têm contribuído para o aumento da 
prevalência da obesidade e das Doenças 
Crônicas não Transmissíveis (DCNT). Dados da 
OMS mostraram que no ano de 2008, as 
doenças cardiovasculares (DCV), dentre as 
DCNT, foram responsáveis pelo óbito de 17 
milhões de pessoas. No Brasil, dentre as DCV, 
a principal causa de internação é a insuficiência 
cardíaca (IC). No entanto, não há 
recomendação de consumo dietético específico 
para portadores de IC, sendo preconizados os 
mesmos níveis de ingestão da população em 
geral. O seguimento de uma dieta adequada é 
importante para a prevenção e tratamento de 
doenças crônicas como DM, hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), DCV, contribuindo também 
para prevenção e tratamento da IC. Objetivo: 
Devido a controvérsias na literatura sobre a 
contribuição da ingestão de gordura saturada e 
de sacarose no surgimento e evolução da IC, 
este estudo tem por objetivo analisar a 
composição centesimal deste nutriente e deste 
alimento e sua associação com a IC em uma 
população adulta assistida pelo Programa 
Médico de Família (PMF) de Niterói – Rio de 
Janeiro, Brasil. Método: O presente trabalho faz 
parte do estudo DIGITALIS, que é um estudo 
epidemiológico, observacional, transversal com 
amostragem aleatória de população cadastrada 
no PMF de Niterói, de ambos os sexos, com 
mais de 45 anos, realizado no período de 
agosto de 2011 a novembro de 2012. 

 

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Os 414 indivíduos analisados neste 
estudo apresentaram idade média de 58,6 anos 
(+ 9,5), sendo 63% do sexo feminino e 25% de 
cor de pele preta. O valor médio encontrado no 
referido grupo foi de 32,31pg/dl (+ 119,3) para o 
BNP, 116,49g (+ 101,27) para o açúcar de 
adição e 33g (+ 17,68) para a gordura saturada. 
O IG e CG médios da população foram 53,5 (+ 
4) e 206,3 (+ 104,2), respectivamente. O 
percentual médio de contribuição para a 
ingestão calórica total de açúcar de adição foi 
de 15% e de gordura saturada foi de 10% na 
amostra estudada.  

O açúcar de adição e a carga 
glicêmica (CG) apresentaram associação 
significativa com o BNP, ajustados pela idade, 
cor da pele, IMC e HASO IG e a gordura 
saturada não tiveram associação significativa 
com os valores do peptídeo. 

Dentre os alimentos que mais 
favorecem o consumo de açúcar de adição, 
podemos citar a sacarose, os refrigerantes e os 
doces em geral. Em relação ao IG, observa-se 
maior participação dos alimentos 
frequentemente consumidos pelos brasileiros, 
como pão, açúcar de mesa, arroz, banana, 
macarrão. Consequentemente, o mesmo pode 
ser observado na CG, devido à ingestão 
frequente e diária desses alimentos, incluindo 
também a participação de bebidas adoçadas. A 
contribuição da gordura saturada deu-se 
basicamente pelos laticínios e carnes.  



A prevalência de ingestão de açúcar de 
adição acima do ideal foi de 66% se 
considerada a recomendação da OMS, que 
preconiza ingestão menor que 5% do valor total. 
Estudos demonstram que a ingestão excessiva 
de adição de açúcar, como a observada nesta 
amostra, contribui para o metabolismo anormal 
da glicose, favorecendo as alterações cardíacas 
citadas e consequentemente, a elevação dos 
níveis séricos de BNP. O valor médio do IG na 
população estudada, de 53, é considerado 
baixo, e não se verificou associação com os 
níveis de BNP. Estudos mostram que há 
indícios de que o IG possui elo com diversos 
fatores de risco das DCV, como DM, 
dislipidemia, e aumento na circunferência da 
cintura. Também foi observado em metanálise 
de estudos prospectivos que o IG esteve 
associado significativamente com o risco 
cardiovascular em homens e mulheres. 

Vale ressaltar que não existe indicação de que 
os açúcares, quando naturalmente presente nos 
alimentos como nas frutas, vegetais e leite 
possam trazer malefícios à saúde. Logo, são os 
açúcares adicionados que desempenham um 
papel importante na etiologia dos fatores de 
risco e das DCV e consequentemente no 
aumento do BNP. 

CONCLUSÕES: 
 

A ingestão de açúcar de adição e a 
carga glicêmica dietética associaram-se 
positivamente com os níveis séricos de peptídeo 
natriurético tipo-B nesta população. Atenção 
quanto à quantidade e qualidade dos 
carboidratos dietéticos, especialmente os 
açúcares de adição em população com risco de 
desenvolver ou portadora de insuficiência 
cardíaca, mostra-se promissora em trazer 
benefícios tanto na prevenção como no 
tratamento da síndrome.  

Contudo, como a relação entre a 
alimentação e os peptídeos natriuréticos é um 
assunto muito pouco investigado até o 
momento, faz-se necessário a realização de 
mais estudos, especialmente controlados, para 
melhor compreender a participação da 
alimentação usual dos indivíduos e, 
consequentemente, dos nutrientes que a 
compõem, e sua influência na saúde 
cardiovascular; para dessa forma, aprimorar 

tanto as políticas de alimentação e nutrição 
como o tratamento dietoterápico das doenças 
que acometem o coração.  
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INTRODUÇÃO:  
As atividades em grupos representam uma 
estratégia de interação e troca surgindo como 
um potencial educativo, pois produzem o cuidar 
em saúde para todos os envolvidos. As 
unidades básicas de saúde buscam cada vez 
mais apropriar-se de estratégias grupais, no 
intuito de empoderar a população, bem como, 
fortalecer ações de promoção, prevenção e 
reabilitação da saúde. Tal adesão refere-se 
principalmente para o cuidado de pacientes 
hipertensos e diabéticos. Considerando dados 
epidemiológicos atuais, as doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT), como Hipertensão 
(HAS) e Diabetes mellitus (DM), acometem 
grande parte da população mundial e atingem 
um número cada vez mais elevado de pessoas, 
sendo, portanto, considerado como problema de 
saúde pública. Quando as pessoas adquirem 
essas doenças crônicas e degenerativas 
implicam em mudanças dos seus estilos de 
vida. Os profissionais de saúde, por meio de 
atividades grupos podem ajudar nesse processo 
de incorporação de novas perspectivas e 
valores no cuidado em saúde.  Dessa forma, a 
motivação para o desenvolvimento da pesquisa, 
encontra-se em estudar as práticas de cuidado 
em grupo na saúde com intuito de compreender 
a importância desta forma de abordagem na 
prevenção e na redução dos agravos à saúde 
dos sujeitos acometidos por HAS e DM. O 
objeto deste estudo são os grupos humanos 
voltados para hipertensão e diabetes mellitus. 
Essa pesquisa tem o objetivo de delinear o perfil 
dos grupos de usuários adultos e idosos com 
hipertensão arterial e diabetes mellitus, das 
Unidades Públicas de Saúde, considerando, o 
contexto sócio histórico e as narrativas dos 
usuários nessa modalidade de cuidado. Para 
isso, buscamos: descrever o perfil sócio clínico 
demográfico da população em estudo; levantar 
as técnicas de grupo utilizadas pelos 
profissionais da Atenção Básica voltadas para 
clientes adultos e idosos com hipertensão e 
diabetes mellitus. Avaliar e descrever os 

resultados obtidos a partir das atividades 
educativas do grupo a refletir na vida dos 
sujeitos. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
Dados epidemiológicos apontam uma leva 
considerável de indivíduos portadores de DCNT 
no município de Niterói. De acordo com o 
DATASUS no recorte temporal dos últimos seis 
anos o número de hipertensos foi de 1.876 
indivíduos, sendo 1.186 do sexo feminino e 690 
do sexo masculino. Para Diabetes Mellitus os 
índices apontam 743 indivíduos acometidos, 
com faixa etária predominante acima de 40 
anos, sendo que destes 582 possuem 
concomitantemente hipertensão arterial. 
Partindo deste panorama, o estudo foi 
desenvolvido com um grupo educativo de 
hipertensos e diabéticos de uma Policlínica 
Regional no município de Niterói, o qual surgiu 
como uma iniciativa do programa do idoso, mas 
que ao longo de sua existência acabou 
abarcando majoritariamente usuários 
hipertensos e diabéticos. As atividades do grupo 
são desenvolvidas em três tardes semanais 
sendo duas destas destinadas para ginástica, e 
outra para a oficina da memória, os pacientes 
do grupo frequentam as atividades conforme 
suas possibilidades. A equipe apresenta 
profissionais da enfermagem, medicina, 
psicologia, educação física e assistência social 
que presentam apoio para os 83 pacientes 
cadastrados sejam eles portadores de 
hipertensão arterial ou diabetes mellitus. A 
maioria dos pacientes é do sexo feminino e 
idosos, a faixa etária predominante é de 50 a 70 
anos, dados que estão em consonância com o 
perfil epidemiológico da população acometida 
por hipertensão e diabetes no município de 
Niterói. As atividades educativas do grupo estão 
concentradas na oficina da memória realizada 
majoritariamente nas instalações da Policlínica. 
A média de participantes é de 30 pessoas. As 
técnicas de grupo empregadas incluem como 
premissa uma abordagem horizontalizada onde 



todos são sujeitos ativos nas decisões e 
discussões propostas. Isso se dá por meio de 
palestras sejam estas com tema definido ou 
com temáticas sugeridas pelos usuários, 
dinâmicas de grupo, dias temáticos, oficina de 
artesanato, rodas de conversa, eventuais 
passeios, entre outras. Quando se avalia as 
atividades do grupo a refletir na vida dos 
sujeitos baseado nas observações de campo e 
relatos dos usuários emergem aspectos 
importantes entre eles social, 
emocional/psicológico e a relação  
saúde/doença. Na dimensão social o grupo 
influencia a relação da comunidade com o 
serviço de saúde, ampliando a abrangência de 
suas ações, na medida em que os participantes 
atuam como agentes difusores das atividades 
desenvolvidas ali, intermediando a chegada de 
novos membros, catalisando assim o 
crescimento do grupo e a influencia do serviço 
de saúde na comunidade em que vivem. O 
aspecto emocional/psicológico é evidenciado 
nos relatos dos participantes quando enfatizam 
a satisfação com círculo de amizades que o 
grupo passou a representar e as mudanças 
emocionais e psicológicas que decorreram 
deste meio.  Evidencia-se ainda na percepção 
do paciente uma ressignificação na relação 
saúde/doença. O grupo sendo um espaço 
educativo onde recebem orientações sobre suas 
patologias crônicas, terapia medicamentosa, 
reconhecimento de complicação pela doença, 
prevenção de agravos e promoção do bem estar 
geral permite ao participante entender melhor o 
significado de saúde e como ele está inserido 
neste contexto, o empodera de saberes para 
lidar com sua DCNT de forma harmônica 
passando a ser protagonista da própria saúde e 
demonstrando cuidado consigo mesmos, na 
medida em que se percebem discursos que 
abarcam práticas e cuidados pessoais 
aprendidos com as atividades em grupo.  

 
CONCLUSÕES: 
Com base na pesquisa desenvolvida é possível 
afirmar que diante de um panorama de 
crescimento do número de hipertensos e 
diabéticos no contexto da saúde pública, os 
grupos em saúde voltados para clientes com 
hipertensão arterial e diabetes mellitus 
apresentam muitas potencialidades, as quais 
geram repercussões expressivas a serem 
refletidas na saúde e na qualidade de vida dos 
indivíduos. Os trabalhos horizontais, 
participativos e lúdicos que transcendem o foco 
exclusivo das patologias, demonstra uma 

estratégia inovadora para os grupos em saúde, 
com resultados positivos revelados entre outros 
aspectos pelo crescimento do grupo, 
assiduidade nos encontros e pela satisfação dos 
usuários na melhoria de suas condições 
clínicas. A pesquisa acerca do cuidado em 
grupos para diabéticos e hipertensos, torna-se 
essencial a fim de buscar as fragilidades, bem 
como, reconhecer e aprimorar as 
potencialidades dos grupos de forma que toda 
rede da atenção básica, lance mão dessa 
estratégia, tornando-a uma ferramenta valiosa 
para melhoria da saúde da população. 

 
Agradecimentos: 
Agradeço a Universidade Federal Fluminense 
pela oportunidade, ao meu orientador Prof. Dr. 
Enéas Rangel Teixeira pelas valiosas 
orientações, e por fim a direção da Policlínica 
Regional da Engenhoca, a equipe responsável 
pelo grupo, e a todos os “Bem Vividos” pela 
acolhida aos pesquisadores do projeto e pela 
participação voluntária no referido estudo, o 
envolvimento de cada um foi fundamental para o 
desenvolvimento do mesmo.  

Figure 1: Logo PIBIC 



Ciências da saúde 

A Construção  de Territórios  Formativos em Saúde Coletiva a 

partir de um Programa Institucional de Tutoria 

Luana Clementino Cordeiro, Mônica Villela Gouvêa 

Departamento de Planejamento em Saúde, Instituto de Saúde  

Coletiva 

 

INTRODUÇÃO: 
As Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Cursos de Graduação em Saúde orientam para 
a formação de profissionais generalistas, 
críticos, reflexivos e  conscientes de sua 
responsabilidade social, de forma a responder à 
maioria dos problemas de saúde da população, 
conforme preconizado pela Constituição de 
1988. Porém uma boa parte da formação em 
odontologia no país permanece focada na 
assistência clinica privada e especializada de 
caráter cirúrgico-restaurador, apesar de 
existirem outras possibilidades de inserção no 
mundo do trabalho. Nesse contexto, a atuação 
no Sistema Único de Saúde (SUS), é uma 
alternativa muitas vezes desconhecida em 
especial pelo aluno que acaba de ingressar na 
faculdade. Cabe considerar que o dentista que 
atua como profissional de saúde numa unidade 
pública, lida diretamente com as necessidades 
da população brasileira o que exige reflexões 
que extrapolam o campo da biologia humana e 
os limites da clínica odontológica, requerendo, 
sobretudo, ações sociais e protagonismo 
político. O que ocorre é que de uma maneira 
geral, os ingressantes chegam à universidade 
sem vislumbrar qualquer forma de atuação 
diferente da clássica representação de “dentista 
de consultório” e cumprem os primeiros 
períodos angustiados com o excesso de 
disciplinas do ciclo básico, que em princípio, não 
guardam afinidade com a representação que 
trazem da profissão. Um estudo realizado por 
bolsistas de iniciação científica do Instituto de 
Saúde Coletiva  (MPS/ISC/UFF) com alunos de 
odontologia mostrou que nos primeiros 
períodos, os alunos se sentem desmotivados 
com a metodologia de ensino-aprendizagem 
tradicional adotada pela grande maioria das 
disciplinas e com o foco na discussão de áreas 
básicas distanciadas da abordagem clínica, o 
que contribui com as taxas de  evasão. Cabe 

considerar que o curso de Odontologia da 
Universidade Federal Fluminense implantou em 
2013 um novo currículo que prioriza a 
integração entre conhecimentos “básicos” e 
“profissionais”, individuais clínicos e de saúde 
coletiva. Nesse contexto a Coordenação do 
curso de Odontologia e o Instituto de Saúde 
Coletiva vêm aprimorando suas relações e 
desenvolvendo estratégias pedagógicas na 
expectativa de despertar desde os períodos 
iniciais, para a atuação no sistema de saúde 
brasileiro. A oportunidade apresentada pela 
Divisão de Monitoria da PROGRAD  desde 
2010, de apoiar iniciativas de tutoria na UFF, 
veio ao encontro desta determinação. O 
Programa de Tutoria visa atender e orientar 
alunos ingressantes nos cursos de graduação 
da UFF nos seus períodos iniciais da vida 
universitária e tal orientação é feita por alunos 
regularmente inscritos em cursos de pós-
graduação strictu sensu da própria 
Universidade, sob a coordenação de 
professores. O Programa tem sido valorizado 
pela comunidade acadêmica, na medida em que 
os alunos que o vivenciam vêm se destacando 
por uma maior compreensão de seu papel  
enquanto profissional de saúde, maior 
segurança frente à seu percurso na UFF, e 
maior percepção  de sua responsabilidade para 
com a melhoria das condições de vida e de 
saúde da população brasileira.  A adesão ao 
Programa é voluntária e vem despertando 
talentos desde o primeiro periodo.  O Programa 
que inicialmente oferecia um determinado 
número de vagas, foi ampliado em 2015 por 
sugestão da Divisão de Monitoria/PROGRAD,  o 
que favoreceu o acesso a todos os alunos de 
primeiro período. O Programa promove visitas 
técnicas à espaços públicos em que há a 
atuação de dentistas (atenção primária, media e 
alta complexidade) e na sequencia provoca 
debates sobre a vivencia, por vezes com 
convidados externos.  Cabe destacar que o 



Programa é reconhecido pelos próprios alunos 
de graduação que quando são questionados em 
outras disciplinas sobre o que teria contribuído 
para sua postura participativa e crítica já nos 
primeiros períodos, respondem, sem titubear: “é 
a tutoria!” (informe dado em reunião do NDE do 
curso de Odontologia em 2016).  O programa 
tem também contribuído com a formação dos 
alunos de pós graduação que assumem a 
tutoria, uma vez que  encontram cenário rico 
para o aprimoramento docente incluindo o 
desenvolvimento de metodologias ativas de 
aprendizagem além do desafio de problematizar 
temas em saúde coletiva  sob diferentes 
dimensões. Este estudo teve como objetivo 
prospectar alunos,  tutores e professors que 
tenham participado do Programa de Tutoria de 
modo a avaliar seu significado na  formação em 
odontologia na UFF. Os alunos foram 
apresentados à pesquisa a partir de visitas nas 
salas de aula de cada período. Nesta ocasião, 
aqueles que haviam participado do programa de 
Tutoria e que concordaram em participar do 
estudo preencheram uma planilha com algumas 
informações como um endereço de e-mail  para 
o envio do link do questionário (Google forms) e 
o período em que participaram. Os tutores e 
professores receberam por email o link para os 
questionários. Os dados foram analisados 
segundo tratamento qualitativo.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
O link para os questionários foi enviado para 90 
pessoas envolvidas com o projeto a saber: 78 
alunos matriculados entre 2014.1 e 2018.1, 7 
tutores e 4 professores, sendo que 38 
efetivamente responderam aos formulários. Os 
questionários continham questões comuns e 
algumas específicas de acordo com a categoria 
de envolvimento com o Programa: a) alunos que 
frequentaram o Programa; b) alunos que 
começaram a freqüentar mas não deram 
continuidade; c) tutores que já atuaram no 
projeto; d) professores do Núcleo de Saúde 
Bucal Coletiva. Dentre os alunos que 
freqüentaram o programa, 29 retornaram os 
questionários. Estes têm entre 18 e 33 anos de 
idade e afirmam que participaram com o objetivo 
de conhecer mais sobre o campo de atuação do 
dentista. Alguns responderam que a busca pelo 
programa foi uma tentativa de se manter no 
curso, visto que a odontologia não era a 
primeira opção de escolha de 37,9% dos 
entrevistados. Na maioria destes casos a 

primeira opção era pelo curso de Medicina, mas 
o curso de Letras também foi citado. Esses 
alunos relataram que a participação no 
Programa contribuiu para a sua permanência no 
curso de Odontologia, alegando que, se não 
fosse pelas vivencias da Tutoria,  eles não 
teriam um contato tão  precoce com o sistema 
de saúde e nem teriam descoberto novas 
perspectivas da profissão  logo no primeiro  
período. Dentre os 11 alunos que desistiram do 
programa, 05 mulheres entre 18 e 25 anos 
retornaram os questionários.  A maioria alegou 
que a desistência se deveu à falta de tempo por 
conta de atividades ligadas às disciplinas 
regulares. Elas sugeriram que fossem instituídos 
outros dias ou horários. Dentre os tutores, a 
participante que teve maior tempo de 
permanência  no Programa  afirma que, embora 
seja difícil disputar horários com as disciplinas 
regulares obrigatórias, o fato dos tutores terem  
uma sala própria para os encontros, um veículo 
disponível para as visitas técnicas e liberdade 
para o planejamento das atividades com os 
próprios alunos são  grandes facilitadores. Os 
professores do Núcleo de Saúde Bucal coletiva 
da UFF elogiaram o projeto e afirmaram que os 
alunos participantes chegam às disciplinas com 
uma visão ampliada do SUS o que enriquece e  
facilita os debates em sala de aula. 

 
 
 
 
 
 
CONCLUSÕES: 
Conclui-se que, na opinião dos participantes, as 
vivencias possibilitadas pelo Programa de 
Tutoria em saúde Coletiva têm  gerado 
qualidade na formação em odontologia na UFF, 
oportunizando precocemente ao aluno de 
graduação: maior conhecimento de seu curso e 
universidade; espaços para o exercício de 
atividades de cunho reflexivo e crítico; 
conhecimento do campo da saúde coletiva, 
percebendo-o como importante área de atuação 
em saúde; aproximação com discussões 
transversais fundamentais para a formação em 
saúde, destacando-se a ética aplicada, em 
especial na abordagem de conflitos nas 
relações interpessoais. O Programa desmistifica 
a representação usual de que a odontologia é 
restrita ao ambiente privado e clínico, e amplia a 
percepção dos espaços de  atuação dos 



dentistas. Também contribui para diminuir a 
insatisfação e evasão, uma vez que alunos que 
estavam na dúvida sobre a escolha de curso 
acabaram se identificando com alguma das 
áreas de atuação apresentadas pelo Programa 
e optaram por permanecer na graduação. Por 
fim, trata-se de importante estratégia que 
converge com a implementação do novo 
currículo da Faculdade de Odontologia da UFF 
e com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
sendo capaz de revelar cidadãos críticos, 
reflexivos e diferenciados no conjunto de 
estudantes de odontologia. 
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INTRODUÇÃO: O Brasil possui uma 
variedade de animais peçonhentos que podem 
ocasionar acidentes envolvendo o ser humano. 
Entre eles, destacam-se cobras, escorpiões, 
aranhas, abelhas e lagartas. Caracterizar os 
acidentes nas diferentes regiões do país pode 
ajudar a traçar estratégias de prevenção e 
nortear o planejamento dos serviços de saúde. 
Este estudo analisa dados referentes às regiões 
do Sul de Minas e da Zona da Mata Mineira, 
buscando entender o processo de notificação no 
SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação) e como isso reflete no planejamento 
das ações de saúde e oferta de serviços à 
população. Objetivos: 1) Identificar a incidência 
de acidentes por animais peçonhentos nas 
regiões Sul e Zona da Mata do Estado de Minas 
Gerais na base do SINAN; 2) investigar a 
incompletude dos dados contidos nas fichas de 
notificação e 3) analisar como a incompletude 
ou erros no preenchimento da ficha interferem 
na prestação de serviços à população. Foi 
realizado um estudo transversal descritivo a 
partir do levantamento dos dados do SINAN 
relacionados aos acidentes peçonhentos 
notificados no período entre 2007 e 2012, nos 
municípios de microrregiões do Sul de Minas 
Gerais e Zona da Mata mineira.  

  

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
No período avaliado observou-se aumento no 
número de notificações, que pode ser explicado 
por elevação real da incidência de acidentes, 
maior eficiência da notificação dos agravos ou 
aumento da oferta de serviços de saúde. Na 
Zona da Mata mineira prevaleceram os 
acidentes causados por escorpiões (70%) e no 

Sul de Minas os causados por aranhas (37%). 
Quanto à sazonalidade, na Zona da Mata 
Mineira houve maior incidência no período de 
outubro a janeiro e no Sul de Minas nos meses 
de março e abril. A população mais afetada foi a 
de homens com idade entre 20 e 39 anos na 
Zona da Mata, e 20 e 59 anos no Sul de Minas. 
A escolaridade das vítimas não foi apresentada 
em 93,64% dos casos, sendo classificados 
como ignorado/branco, o que impede a 
definição do perfil da população mais afetada. 
 A classificação de forma leve foi 
elevada em ambas as regiões (Zona da Mata 
Mineira -75,4% dos casos e Sul de Minas -
77,51%). Com relação ao tempo decorrido entre 
picada e atendimento, a maioria dos casos 
recebeu assistência médica em até 3h:79,1% 
(Zona da Mata) e 29,39% (Sul de Minas). O 
tempo de atendimento não foi informado em 6,8 
e 4,19% dos casos na Zona da Mata e no Sul de 
Minas, respectivamente.  Com relação a 
evolução, a maioria dos casos evoluiu para a 
cura (92,3% e 94,3%, na Zona da Mata e Sul de 
Minas respectivamente). Os casos cuja 
evolução foi classificada como ignorado/branco 
compreenderam 7,4% dos ocorridos na Zona da 
Mata, e 5,2% no Sul de Minas, e podem inferir a 
descontinuidade da atenção, onde não há 
acompanhamento do paciente até a total 
resolução do quadro, ou negligência no 
preenchimento correto da ficha de notificação ao 
final do tratamento. 

 
CONCLUSÕES: 
 
Com os dados analisados notamos que o 
Estado de Minas Gerais não é uniforme em 
relação à epidemiologia dos acidentes por 
animais peçonhentos, sendo, portanto, 



fundamental o aprofundamento dos estudos 
para conhecimento das características de cada 
região com o intuito de definir, de maneira mais 
adequada e efetiva, as políticas de prevenção e 
tratamento dos agravos em questão. 

Como a distribuição de soros é norteada 
pela notificação dos diferentes tipos de 
acidentes, o correto preenchimento das fichas é 
fundamental para que haja disponibilização de 
soros de maneira adequada.  
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INTRODUÇÃO  

 A Hepatite C ainda é considerada um 
problema de saúde pública, onde a maioria dos 
indivíduos que chegam na fase aguda não 
apresentam sintomas específicos contribuindo 
para que destes 80% evoluam para o estado 
crônico. Em indivíduos no estado avançado da 
doença, observa-se um aumento da produção 
da matrix extracelular hepática causada pela 
presença persistente do vírus da hepatite C 
(HCV) no fígado. As metaloproteinases (MMP) e 
seus inibidores TIMP são responsáveis por 
degradar essa matrix, porém um desbalanço 
entre a produção e a degradação dessa 
substância pode resultar em fibrose hepática. 
Em meados de 2015 foram disponibilizados no 
Brasil, antivirais de ação direta (DAA) de 
segunda geração que incluem Sofosbuvir 
(SOF), Daclatasvir (DCV) e Simeprevir (SMV). 
Estes medicamentos tem como objetivo 
erradicar o vírus evitando assim, a sua 
transmissão de indivíduo para indivíduo. Cerca 
de 95% dos pacientes com hepatite C crônica 
tratados possuem erradicação viral, sem efeito 
colateral grave. Nossa hipótese científica é que 
após o controle viral, ocorra modulação da 
atividade das MMP-2 e MMP-9 circulantes, em 
pacientes com hepatite C crônica em diferente 
estadiamento hepático. Assim, nosso objetivo foi 
determinar a atividade das MMP-2 e MMP-9, em 
pacientes com hepatite C crônica após o 
tratamento com DAA. Ainda correlacionar os 
achados das metaloproteinases com o 
estadiamento hepático, mensurado via os 
índices Fib4 e APRI, transaminases e a 
elastografia hepática (FibroScan®). 
Trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo 
e descritivo, realizado com pacientes com 

hepatite C crônica provenientes do Centro de 
Referência para o Tratamento em Hepatites 
(HUAP, UFF) com indicação à terapia antiviral  

 

com DAA de segunda geração, principalmente o 
SOF. Este trabalho faz parte de um projeto 
maior aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos da UFF, CAAE: 
35033514.5.0000.5243, parecer nº 790.122.  
Todos os voluntários assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Após, 
critérios de inclusão e exclusão, selecionamos 
64 amostras de soros de 32 pacientes com 
hepatite C crônica coletados antes (T0) e após o 
tratamento com o DAA (3 meses), considerado 
o momento em que o indivíduo atinge a 
resposta virológica sustentada (RVS). Um grupo 
controle de dez indivíduos sem hepatite C 
pareado na idade e sexo foi incluso. Técnicas 
de zimografia pela gelatinase e ensaio 
imunoenzimático (Biolegend, USA) foram 
realizadas para medir a atividade sérica das 
MMP e detectar as concentrações séricas do 
complexo MMP-9/TIMP-1, respectivamente. 
Testes estatísticos foram aplicados (t test 
pareado e não pareado) considerando o valor 
de p < 0,05 significante. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

Ao analisar os resultados, observou-se 
que não houve diferença entre o grupo controle 
e o grupo infectado pelo HCV na atividade das 
metaloproteinases MMP-2 e -9. Porém foi 
observado um aumento significativo na relação 
MMP-9/TIMP-1 no grupo infectado quando 
comparado ao grupo controle (p= 0,01). Em 
relação ao estadiamento hepático, não foi 



encontrada diferença entre o grupo controle na 
atividade das MMP-2 e MMP-9. Já as 
concentrações do complexo MMP-9/TIMP-1 
apresentaram-se elevados nos pacientes com 
fibrose hepática ( p< 0,008). 

Após o tratamento não observou-se 
modulação da atividade das MMP. Entretanto, 
houve uma diferença relevante nas 
concentrações séricas do complexo MMP-
9/TIMP após terapia, sendo observado uma 
diminuição das concentrações desse complexo 
no soro destes pacientes no tempo RVS (p < 
0,0001). 

Após o tratamento só houve modulação 
significativa no estadiamento cirrótico 
descompensado da MMP-2. Já no grupo 
cirrótico há diminuição da atividade da MMP-9 
(p < 0,02), porém acima da média do controle. 
Houve diminuição relevante no complexo MMP-
9/TIMP-1 no grupo da fibrose e cirrose 
descompensada próximo ao cut-off  do grupo 
controle (p=0,004 e p=0,005, respectivamente). 

Não observamos modulação na atividade 
sérica da MMP-2 e da MMP-9 nos pacientes 
com hepatite C após o tratamento com DAA. 
Entretanto, observamos uma modulação da 
concentração sérica do complexo MMP-9/TIMP-
1 similar ao grupo controle. Estes dados 
mostram alterações nas concentrações das 
metaloproteinases séricas sugerindo 
restauração, principalmente no processo 
inflamatório hepático após o controle viral. 
Resultados prévios do nosso grupo 
demonstraram que os mediadores pró-
inflamatórios  circulantes retornam aos valores 
similares comparáveis ao grupo controle após o 
tratamento com os DAA. Neste sentido, a 
modulação das MMP9/TIMP-1 poderia estar 
refletindo uma melhora  in situ do processo 
fibrótico, pelo menos da inflamação tecidual. 

 

CONCLUSÕES: 

i) Após o tratamento com os DAA, não 
observamos alterações circulantes nas 
atividades de MMP-2 e MMP-9 dos pacientes 
com hepatite C crônica, sugerindo que não 
ocorra reparo no tecido hepático que reflita na 
periferia. ii) Observamos que houve uma 
redução das concentrações séricas de MMP-
9/TIMP-1 após o tratamento com o DAA, 
sugerindo uma modulação do processo 
inflamatório sistêmico em associação com o 
controle viral. iii) De maneira geral, os 
resultados de MMP-9 e de MMP-9/TIMP-1 

indicam que houve uma modulação do processo 
inflamatório, independente do estadiamento 
hepático dos pacientes com hepatite C crônica 
no início do tratamento. 
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INTRODUÇÃO: 
 

 O Brasil é um país com grande 
biodiversidade e extenso litoral, que 
proporciona o desenvolvimento de 
ecossistemas distintos. A restinga constitui 
um extenso ecossistema presente na 
floresta atlântica que cobre a costa 
brasileira. Entre as várias espécies 
encontradas neste ecossistema, algumas 
são utilizadas pela medicina popular. O 
conhecimento popular transmitido à 
comunidade científica em estudos 
etnobotânicos permite direcionar os estudos 
biológicos. Os resultados promissores 
destes estudos podem ser a base para 
formulação de fitoterápicos utilizados no  
tratamento de doenças. No estado do Rio 
de Janeiro, nas reservas ambientais em 
áreas de vegetação de restinga, as 
comunidades locais utilizam plantas com 
com finalidade medicinal, especialmente 
para a atividade anti-inflamatória. Estudos 
científicos sobre espécies de plantas de 
restinga podem gerar uma interessante e 
válida discussão sobre valoração e 
preservação de plantas nativas brasileiras. 
Portanto, esta revisão faz um inventário da 
atividade antiinflamatória de plantas de 
restinga do estado do Rio de Janeiro.  
 
 RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 
Diversas espécies nativas das restingas do 
estado do Rio de Janeiro possuem 
atividade antiinflamatória descrita 
popularmente e uma minoria foi avaliada 
cientificamente. Em uma primeira análise, 

usamos palavras-chave distintas no banco 
de dados sobre restinga do Rio de Janeiro 
e na segunda busca por cada planta 
encontrada. A partir de estudos 
etnobotânicos descritos em restingas 
localizadas no estado do Rio de Janeiro, 
contamos com 395 espécies vegetais e 69 
com atividade antiinflamatória. No entanto, 
a nossa nova pesquisa contou 83 espécies 
com atividade anti-inflamatória citadas por 
informantes locais e entre estas 64 foram 
confirmadas cientificamente. Espécies com 
evidências científicas anti-inflamatórias 
foram pouco exploradas por grupos 
científicos para investigar e reproduzir os 
resultados. Em outros casos, mais de um 
grupo avaliando o mesmo modelo 
inflamatório utilizando extratos de diferentes 
partes da mesma planta.  
  
CONCLUSÕES: 
 
Este estudo pode contribuir como base para 
novas descobertas de fitoterápicos obtidos 
de plantas de restinga baseados no 
conhecimento popular. 
Agradecimentos: 
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INTRODUÇÃO:  
 

Os componentes químicos de óleos 
essências e seus mecanismos de ação são 
utilizados com a finalidade de se obter 
novos produtos que poderão ser utilizados 
no controle de pragas em agrossistemas 
com vantagens sobre o uso do produto 
comerciais e sem apresentar risco aos 
animais, ao homem e à plantação. O 
objetivo do trabalho foi avaliar a atividade 
do óleo essencial de folhas de Annona 
acutiflora sobre Dysdercus peruvianus e a 
nanoemulsão do óleo sobre larvas de 
Aedes aegypti como alternativa para os 
pesticidas do mercado. O óleo essencial de 
folhas de Annona acutiflora foi extraído por 
hidrodestilação e caracterizado 
quimicamente. No teste inseticida contra 
Dysdercus peruvianus, foram realizadas 
aplicações tópicas com diferentes 
concentrações do óleo. Para o teste 
larvicida com larvas de Aedes aegypti foi 
desenvolvido uma nanoemulsão a partir do 
óleo essencial. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

Os componentes majoritários do óleo 
essencial de folhas de Annona acutiflora 
foram: α-santaleno (15,54%); 
biciclogermacreno (12,55%); α-zingibereno 
(8,74%) e (E)-β-farneseno (8,16%). Relatos 
indicam a ação inseticida e larvicida do 
biciclogermacreno. Nos ensaios é possível 
perceber que na concentração de 500 
μg/mL óleo induziu a morte de 100% dos 
animais desde o terceiro dia de tratamento, 
enquanto suas diluições em ordem 

decrescente geraram os seguintes dados, 
na concentração de 250 μg/mL a 
mortalidade atingida foi de 90% a partir do 
12º dia do tratamento. Na diluição de 125 
μg/mL a mortalidade alcançou 50% no final 
do tratamento e em contrapartida as 
porcentagens de 62,5 μg/mL e 31,2 μg/mL 
não foram significativas para a 
demonstração de um efeito relacionado ao 
óleo. A nanoemulsão do óleo essencial das 
folhas de Annona acutiflora apresentou as 
seguintes características medidas pelo 
Zetasizer: 171,1 ± 1,16 nm para o tamanho 
de partícula; 0,171 ± 0,011 para o PDI e -
15,0 ± 0,529 para o potencial Zeta. No teste 
larvicida frente as larvas de Aedes aegypti a 
nanoemulsão apresentou CL50 de 21,25 ± 
10,016 pmm, ao final de 48h. 
 
CONCLUSÕES: 
 

O óleo essencial de folhas de Annona 
acutiflora é constituído majoritariamente 
pelo α-santaleno e biciclogermacreno. O 
óleo essencial e a nanoemulsão de Annona 
acutiflora apresentaram atividade inseticida 
e larvicida promissora sobre Dysdercus 
peruvianus e Aedes aegypti 
respectivamente. 
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INTRODUÇÃO:  
 
As Leishmanioses são zoonoses caracterizadas 
como uma das três doenças parasitárias de 
maior índice de mortalidade no mundo. A 
doença é endêmica em 65 países, com uma 
incidência estimada em 400 mil novos casos e 
50 mil mortes por ano (WHO, 2013), e se 
caracteriza por estar predominantemente 
presente em regiões tropicais e subtropicais. 
Apesar de possuir tratamento, as terapias 
utilizadas ainda apresentam grandes falhas, 
como: alta toxicidade, grande resistência dos 
parasitas, não-efetividade contra todas as 
cepas, episódios reacionais e inclusive, 
abandono do tratamento pelo paciente. 
Diversos estudos relatam atividades biológicas 
importantes oriundas de bioprodutos marinhos 
- algas -, como agentes antibacterianos, 
antifúngicos, anti-leishmanicida, anti-
helmíntico, antiviral, anti-inflamatória e 
anticoagulante. Tais atividades diferenciam-se 
pelas características específicas de cada espécie 
de alga. No presente trabalho utilizamos 3 
frações em diferentes concentrações, 
provenientes de colaboração com o Laboratório 
Algamar, com o objetivo de analisar a atividade 
sobre a espécie Leishmania braziliensis dentro 
de 24 e 48 horas. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

Os extratos das algas Osmundaria Obtusiloba 

(E1), Kappaphycus alvarezii (E2), Prasiola crispa 

(E3) e Prasiola crispa (E4) foram testados no 

primeiro momento, sendo posteriormente feito 

com Bryothamnion triquetrum (E5) e Gracilaria 

sp (E6) nos mesmos modelos experimentais. Os 

primeiros extratos utilizados foram adicionados 

na cultura de promastigotas de L. braziliensis 

nas concentrações de 100µg/mL e 50µg/mL 

dentro de 24 horas (Fig 1). 

 

Figura 1: Gráfico de barras indicando a 

sobrevivência dos parasitas de acordo com os 

extratos E1, E2, E3 e E4 à cultura de L. 



braziliensis nas concentrações de 100µg/mL e 

50µg/mL dentro de 24 horas. 

No segundo momento, E5 e E6 foram testados 

nas mesmas condições dos extratos anteriores, 

dentro de 24 e 48 horas (Fig 2). Em seguida, 

com o objetivo de avaliar a possível alteração 

no potencial leishmanicida, os extratos foram 

testados novamente após terem sido 

descongelados (Fig 3). 

 

 

Figura 2: Gráfico de barras indicando a 

sobrevivência dos parasitas de acordo com os 

extratos E5 e E6 à cultura de L. braziliensis nas 

concentrações de 100µg/mL e 50µg/mL dentro 

de 24 e 48 horas. 

 

 

 Figura 3: Gráfico de barras indicando a 

sobrevivência dos parasitas de acordo com os 

extratos E1, E2, E3, E4, E5 e E6 à cultura de L. 



braziliensis nas concentrações de 100µg/mL ou 

50µg/mL dentro de 24 e 48 horas. 

E5 e E6 apresentaram aumento no número de 

parasitos viáveis nas concentrações de 50µg/mL 

dentro de 48 horas e não obtiveram alteração 

em 100µg/mL. Com isso, viu-se que esses 

extratos apresentaram atividade leishmanicida 

apenas nas concentrações máximas. O 

experimento seguinte, com os extratos após 

serem descongelados novamente mostrou 

diminuição na eficácia da sua atividade 

leishmanicida. 

CONCLUSÕES: 
 

Concluímos que os extratos têm mostrado 

grande eficácia leishmanicida. Há uma 

capacidade significante de redução da taxa de 

sobrevivência de formas promastigotas de L. 

braziliensis. O bioproduto marinho apresenta 

grandes chances de uso no combate à infecção 

por L. braziliensis. Tendo em vista tais 

resultados preliminares, experimentos futuros 

se fazem necessários para maior investigação 

do potencial leishmanicida das frações e 

avaliação de sua citotoxicidade. Levando em 

consideração a problemática da terapêutica 

para a Leishmaniose, utilizada há mais de 50 

anos, é de suma importância a investigação por 

novos fármacos e tratamentos alternativos, que 

culminem no sucesso de combate ao parasita e 

resolução da patologia. 

Agradecimentos: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Grande área do conhecimento: Ciências da Saúde 

Título do Projeto: O biofilme afeta a superfície da resina composta? 

resultados de uma revisão integrativa. 

Autores: Fernanda Citelli Monteiro, Marlus Roberto Rodrigues 

Cajazeira 

Departamento de Formação Específica, Instituto de Saúde de Nova Friburgo, 

Universidade Federal Fluminense 

 
INTRODUÇÃO:  
 
Os compósitos odontológicos são os materiais 
restauradores diretos mais usados na atualidade 
para o tratamento de dentes decíduos e 
permanentes, principalmente por apresentar 
propriedades estéticas. Entretanto, no interior da 
cavidade bucal, esse material é submetido a 
estresses de naturezas física, química e 
microbiológica que promovem sua degradação 
ao longo do tempo. Apesar da ampla 
investigação sobre a maioria desses fatores, 
ainda não existe um consenso sobre os efeitos 
do desafio cariogênico sobre a superfície 
desses materiais. Desse modo, é objetivo do 
presente trabalho avaliar esses efeitos por meio 
de uma revisão integrativa da literatura. Para tal, 
foi realizada uma ampla busca bibliográfica nas 
principais bases eletrônicas de dados (PubMed, 
Scopus, Web of Science) sobre estudos in vitro 
e in situ que avaliassem os efeitos do acúmulo 
do biofilme e do desafio cariogênico sobre a 
superfície de compósitos. Os estudos foram 
selecionados e avaliados segundo o risco de 
viés por dois revisores independentes.  
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
A busca inicial resultou na seleção de 462 
artigos. Após a remoção das duplicatas, o 
número foi reduzido para 279. A leitura dos 
títulos e resumos resultou na exclusão de 
272 artigos. Assim, apenas 07 artigos foram 
selecionados e analisados na íntegra. 
Todos os estudos selecionados 
apresentaram alto risco de viés, devido às 
ausências de cegamento na análise e de 
seguimento protocolos ou critérios de 
padronização dos espécimes. A maioria dos 
estudos demonstrou que o acúmulo do 

biofilme resultou no aumento significativo 
da rugosidade superficial dos compósitos, 
como resultado da degradação da matriz 
orgânica dos mesmos. Não houve um 
consenso sobre os efeitos do acúmulo 
sobre a dureza dos compósitos, e apenas 
um estudo demonstrou uma redução 
significativa desse parâmetro após o 
desafio cariogênico. Não houve um 
consenso entre as pesquisas sobre o tempo 
de exposição de espécimes ao biofilme, 
contudo, sabe-se que a degradação é 
proporcional ao tempo. O tipo de biofilme 
também é capaz de afetar a degradação. 
Assim, biofilmes compostos exclusivamente 
por S. mutans promovem maior degradação 
que biofilmes mistos. Isso parece ser 
consequente à maior competição e 
mecanismos de regulação bacterianos que 
existem em biofilmes mistos. A composição 
química da matriz orgânica dos compósitos 
parece influenciar no seu comportamento 
quando submetido ao desafio cariogênico. 
Assim, compostos de baixa viscosidade, 
por apresentarem maior percentual de 
matriz orgânica, são mais suscetíveis  aos 
efeitos deletérios da retenção do biofilme. 
 
CONCLUSÕES: 
 
Com base nas limitações do presente 
estudo, é possível concluir que a 
colonização bacteriana é capaz de 
degradar a superfície dos compósitos. O 
aumento da rugosidade favorece ainda 
mais a retenção do biofilme em locais 
menos acessíveis à remoção mecânica, 
aumentando o risco do desenvolvimento de 



lesões de cárie secundária, consideradas 
como a principal causa associada à 
necessidade de substituição das 
restaurações. 
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INTRODUÇÃO: 

No início de 2017, a Organização Mundial da 
Saúde, a OMS, lançou o Terceiro Desafio 
Global para a Segurança do Paciente, chamado 
Medicação sem Danos, que tem por objetivo a 
redução em 50% dos danos graves e evitáveis 
associados a medicamentos em todos os países 
nos próximos cinco anos. 
Uma vez que os medicamentos constituem a 
principal estratégia utilizada pelos profissionais 
de saúde para o tratamento dos mais variados 
quadros e problemas de saúde, e que os testes 
clínicos não englobam todas as possibilidades e 
desafios que este encontrará quando alcançar o 
amplo mercado, o monitoramento pós-
comercialização dos medicamentos é de grande 
importância para acompanhar o desempenho do 
mesmo e garantir a segurança dos pacientes. 
Sendo os recém-nascidos uma população 
especialmente vulnerável, o monitoramento de 
possíveis eventos adversos a medicamentos 
(EAM), contribui para a segurança desse grupo, 
e é quase umas das únicas formas de saber os 
efeitos que determinados medicamentos terão 
em seus organismos, uma vez que apenas uma 
pequena parcela deles são testados neste grupo 
da população. 
Assim, o presente estudo teve como objetivo 
identificar e estimar a frequência dos EAM a 
partir da aplicação dos códigos da 10ª 
Classificação Internacional de Doenças ao 
Sistema de Mortalidade Hospitalar (SIM). 
No trabalho foi analisado o banco de dados SIM 
(Sistema de Informação sobre Mortalidade) do 
DATASUS, com enfoque nos recém-nascidos 
de até 27 dias de vida, referentes ao período 
entre 2008 e 2012, para tentar estabelecer um 
perfil de eventos adversos a medicamentos 
(EAM) ocorridos no Brasil nessa população 
específica que estão relacionados aos óbitos.  
No Gráfico 1, encontram-se os óbitos analisados 
durante o período de estudo. 

 
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Para o trabalho focou-se na análise dos 
indivíduos cujos óbitos estão relacionados com 
a ocorrência de Eventos Adversos de 
Medicamentos, o que corresponde a 
aproximadamente 0,14% dos óbitos registrados 
entre os anos de 2008 e 2012, um total de 197 
indivíduos. Destes, 75,63% eram neonatos 
precoces e 55,33% do sexo masculino. 
Na Tabela 1, encontram-se as características da 
população estudada. 
Durante a análise foram observados diversos 
Eventos Adversos de Medicamentos, 
merecendo especial atenção o EAM de CID-10, 
P041, que representa 68,65% dos eventos 
observados, sendo este referente a 
medicamentos utilizados pela mãe que afetaram 
o feto e/ou recém-nascido. Este é seguido pelo 
P961 com 5,95%, que é referente a sintomas de 
abstinência neonatal de drogas utilizadas pela 
mãe, e pelo P040 com 5,41%, para feto e 
recém-nascido afetado por anestesia e 
analgesia materna durante a gravidez, trabalho 
de parto e parto.  
Os resultados descritos acima contribuem para 
evidenciar a necessidade de atenção por parte 
dos prescritores e equipes de saúde em relação 
aos medicamentos prescritos durante a gravidez 
e período de lactação, uma vez que estes 



podem afetar o feto ou recém nascido, que 
ainda possuem organismos com capacidade 
reduzida de metabolizar e excretar os fármacos 
eficientemente. 

 

n (%) n (%)

Idade

106884 (76,10) 149 (0,11)

33364 (23,76) 48 (0,03)

Sexo

60706 (43,22) 86 (0,06)

78639 (56,00) 109 (0,08)

903 (0,64) 2 (0,001)

Raça

56054 (39,91) 68 (0,05)

3017 (2,15) 7 (0,004)

81177 (57,80) 122 (0,09)

Local

133735 (95,22) 189 (0,13)

6513 (4,64) 8 (0,006)

Branca

Preta

Ignorado

Hospital

Ignorado

Neonato Precoce

Neonato Tardio

Feminino

Masculino

Ignorado

Não Sim

EAM

Variável

Tabela 1: Características da população estudada

 
 
Analisou-se também a distribuição dos EAMs 
nos hospitais de ocorrência, dos 189 óbitos 
registrados em hospitais, foi possível relacionar 
apenas 157 deles com 119 hospitais, os demais 
óbitos não foram em hospitais, ou em 
estabelecimentos de saúde, os quais não foram 
possíveis de identificar, além disso, 3 óbitos não 
possuíam informação para essa variável e não 
foram computados. 
Observou-se que 8,25% dos óbitos ocorreram 
em hospitais universitários.  
Quanto à distribuição geográfica dos óbitos, 
estes ocorreram principalmente nas regiões 
Nordeste e Sudeste, com respectivamente 
29,90% e 25,77%, 

  
CONCLUSÕES: 
 
Partindo do fato de que atualmente os 
medicamentos são a principal estratégia para o 
tratamento e combate dos mais variados 
problemas de saúde, os eventos adversos a 
medicamentos constituem um problema 
importante na prática dos profissionais da área 
da saúde, necessitando de grande atenção. 
Sendo os recém-nascidos uma população 
especialmente vulnerável, o monitoramento de 
possíveis eventos adversos a medicamentos 
(EAM), contribui para a segurança desse grupo. 
Uma vez que, através dessas análises é 
possível localizar e rastrear erros, tornando mais 
fácil seu combate e prevenção. 
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INTRODUÇÃO: 
 
Apesar dos constantes avanços, compósitos 
odontológicos ainda apresentam limitações 
significantes, tais como a contração de 
polimerização e a tensão de contração, que 
podem levar ao desenvolvimento de cáries 
recorrentes, perda da integridade marginal e 
consequente falha das restaurações. Além 
destes aspectos, o comportamento influenciado 
pela absorção salivar, quando aplicado na 
cavidade oral, pode aumentar o processo de 
degradação hidrolítica, com consequente 
impacto no desempenho mecânico do material. 
Estas limitações, per si, encorajam o 
desenvolvimento de trabalhos no sentido de 
sintetizar novos materiais com melhores 
propriedades físico-mecânicas e superior 
desempenho clínico. O POSS é um monômero 
híbrido (orgânico-inorgânico), representado pela 
fórmula empírica (RSiO1,5)n, na qual SiO1,5 
corresponde a um núcleo hidrófobo de SiO e R 
pode ser um átomo de hidrogênio ou qualquer 
grupo funcional ligante em seus oitos vértices, 
como por exemplo um grupo metacrílico, 
comum em compósitos odontológicos. Em 
função desta capacidade, moléculas específicas 
de POSS podem ser copolimerizadas com 
outros monômeros metacrilatos através de um 
sistema de fotoiniciação convencional 
canforoquinona-amina terciária, permitindo a 
produção de compósitos dentais híbridos 
nanoestruturados. Com base neste potencial, o 
principal objetivo do presente projeto foi a 
síntese e a caracterização físico-química de 
compósitos experimentais modificados com etil 
metacrilato-silsesquioxano oligomérico 
poliédrico (EM-POSS). 

 
 RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Foram produzidos dois compósitos com matrizes 

orgânicas constituídas de BisGMA-TEGDMA (BGC) 

(70/30 %p/p) e dois de BisEMA-TEGDMA (BEC) 

(80/20 %p/p). Em dois compósitos, os monômeros 

BisGMA e BisEMA foram substituídos por 25 %p/p 

de EM-POSS (BGP e BEP). Foram caracterizadas as 

seguintes propriedades:  grau de conversão (GC%), 

contração volumétrica de polimerização (CV%), 

tensão de contração (TC), resistência à flexão (RF), 

módulo de elasticidade (ME), dureza (NDK), 

absorção (Wsp), solubilidade (Wsl), coeficiente de 

difusão (D) e desgaste. Os dados foram submetidos à 

análise de variância e ao teste de Tuckey HSD ( = 

5%). Os resultados são apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Valores médios de GC%, CV%, TC 
(MPa), RF (MPa), ME (GPa) KHN (kgf/cm

2
), Wsp 

(g/mm
3
), Wsl (g/mm

3
) 

Propriedad
e 

BGC BGP BEC BEP 

GC% 60,6 
(2,6) 

B
 

55,6 
(3,1)

B
 

75,6 
(4,3)

A
 

74,8 
(3,1)

A 

CV% 3,9 
(0,2)

B
 

3,0 
(0,1)

C
 

4,4 
(0,5)

A 
3,7 

(0,2)
B 

TC 1,6 
(0,2)

B
 

1,2 
(0,1)

C
 

2,3 
(0,5)

A
 

1,6 
(0,1)

B
 

RF 142,0 
(28,1)

A
 

92,7 
(13,8)

C
 

116,2 
(12,4)

B
 

109,4 
(17,4)

B,

C
 

ME 10,3 
(0,8)

A
 

3,6 
(0,9)

C
 

4,8 
(0,5)

B
 

5,2 
(0,6)

B
 

NDK 53,8 
(4,8)

A
 

55,5 
(5,3)

A
 

44,7 
(5,7)

B
 

44,8 
(3,6)

B
 

Wsp 25,0 
(1,5)

A 
24,0 
(1,1)

A 
17,1 
(0,5)

B 
16,3 
(1,2)

B 

Wsl 4,6 
(1,9)

A 
5,4 

(1,2)
A 

2,7 
(0,7)

B 
3,3 

(1,2)
B 

Em cada linha, valores com letras diferentes 
apresentam significância estatística (p <0,05) 

 



O coeficiente de difusão variou de 1,0 x 10
-6

 a 
7,4 x 10

-6
 cm

2
.m

-1
. A incorporação de EM-POSS 

diminuiu o desgaste dos compósitos. 
 

CONCLUSÕES: 
 
Com base nos resultados obtidos, conclui-se 
que a incorporação de EM-POSS influenciou 
positivamente o grau de conversão, a contração 
volumétrica de polimerização e tensão de 
contração dos compósitos, não prejudicando as 
demais propriedades avaliadas. O uso deste 
monômero é viável para o desenvolvimento de 
compósitos odontológicos com boa performance 
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INTRODUÇÃO:  

O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 

destaca-se pelo grande número de pesquisas 

científicas promovidas desde a década de 80 

devido a sua rica flora ainda de certa forma 

inexplorada. Inserido na Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica. Dentre as diversas pesquisas 

realizadas, algumas estão sendo desenvolvidas 

com o intuito de encontrar espécies com 

constituintes químicos com alta atividade 

antioxidante e fotoprotetora. Levando-se em 

conta que o câncer de pele é o tipo mais 

frequente no Brasil, a importância para a 

descoberta de plantas fitoquimicamente ricas 

em substâncias com potencial fotoprotetor e 

antioxidante é indiscutível, visto os danos 

causados pela radiação solar, mais 

especificamente os raios ultravioletas (UV), 

sendo estes os principais responsáveis pelo 

câncer de pele e outras lesões fotocutâneas. O 

presente trabalho teve como objetivo avaliar a 

atividade fotoprotetora de extratos vegetais da 

Restinga de Jurubatiba e posteriormente sua 

formulação antissolar como potencializadores 

do fator de proteção solar (FPS). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

As plantas foram coletadas no Parque Nacional 

da Restinga de Jurubatiba. As plantas 

analisadas são da família Lauraceae, do gênero 

Ocotea. As espécies coletadas foram Ocotea 

pulchella, Ocotea notata e Ocotea elegans. A 

parte utilizada das plantas foram as folhas. Após 

a limpeza e secagem em estufa, as plantas 

foram maceradas separadamente em etanol 

com o intuito de se obter seus extratos brutos. A 

extração durou 10 dias e depois cada extrato 

bruto teve seu solvente eliminado em 

evaporador rotatório e foram liofilizados. Em 

seguida, os extratos foram resolubilizados em 

solução hidroetanólica e particionados em 

solventes de polaridade crescente. Finalizado a 

obtenção de extratos, iniciou-se a avaliação da 

atividade fotoprotetora através do teste de 

Mansur para obtenção dos extratos com melhor 

atividade fotoprotetora. Foram preparadas 

soluções de 5% (p/v) e 10% (p/v), ambas 

diluídas até terem concentrações finais de 

0,2µL/mL. 

Diversas plantas estudas da Restinga, incluindo 

as do presente trabalho, não possuem dados 

fitoquímicos descritos na literatura. Entretanto, 

sabe-se que a eficácia de um produto natural 

utilizado como protetor solar tem como um dos 

principais determinantes a sua composição 

química e capacidade de absorver o espectro 

ultravioleta. Em vista disso, as plantas do 

presente estudo foram analisadas através do 

Método de Mansur que consiste na análise 

espectofometrica de absovância dos extratos 

vegetais no intervalo de comprimentos de onda 

no intervalo de 290nm à 320nm.  

O Teste de Mansur foi utilizado por possuir uma 

boa correlação com os testes in vivo, pois o 

cálculo proposto por Mansur relaciona a 

absorbância do extrato com o efeito 

eritematógeno da radiação e a intensidade da 

luz em comprimentos de ondas determinados. 

Os extratos foram analisados de acordo com a 

metodologia e obteve-se os seguintes 



resultados: Os extratos de diclorometano (DCM) 

e acetato de etila (AcEt) da espécie Ocotea 

pulchella, na concentração de 5% (p/v), obteve-

se como FPS os valores de 2,04 e 1,64, 

respectivamente, enquanto que na 

concentração de 10%, obteve-se 4,72 e 4,62; os 

extratos de DCM e AcEt da espécie Ocotea 

notata, na concentração 5%, obteve-se 3,53 e 

2,21, respectivamente, e na concentração de 

10%, 4,61 e 3,63; por fim, os extratos de DCM e 

AcEt da espécie Ocotea elegans, na 

concentração de 5%, obteve-se 2,02 e 1,55, na 

concentração de 10%, 4,48 e 2,73. 

A partir desses resultados, observa-se um bom 

potencial para a formulação antissolar como um 

potencializador do Fator de Proteção Solar, visto 

que segundo a RDC 237 de 22/08/2002, um 

cosmético que proclame um valor de FPS ou 

atividade de proteção solar, devem possuir valor 

de FPS igual ou maior que 2. Portanto, com 

exceção de 2 extratos, todos podem se 

enquadram na norma. Além disso, a avaliação 

do FPS da formulação final ainda não foi 

avaliada, podendo ter um acréscimo maior que 

os resultados obtidos nesses testes iniciais. 

 

CONCLUSÕES: 
 
Apesar de ser um estudo inicial, as 

espécies vegetais avaliadas apresentam 

resultados promissores, visto que o intuito 

do trabalho não é o preparo de um protetor 

solar com extratos vegetais, e sim a 

avaliação de fotoprotetora destes para a 

incorporação de formulações já existentes 

de protetores solares com o objetivo de 

obter maiores FPS sem comprometer a 

estabilidade e diminuir a toxicidade do 

produto final. 

 
 



Figure 1: Logo PIBIC 
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INTRODUÇÃO:  
 
Aproximadamente 70% dos acidentes com 
aranhas acontecem no domicílio ou Peri 
domicílio, pois são nestes locais que encontram 
abrigo, alimento e água. Dentre os aracnídeos 
com ampla distribuição biogeográfica se 
encontra a espécie Latrodectus geometricus, 
popularmente conhecida como “viúva-marrom”, 
são aranhas cosmopolitas que vivem em 
ambientes que sofreram grande ação antrópica. 
Em áreas de baixa infestação, zonas rurais ou 
periféricas dos centros urbanos, obtêm-se 
resultados satisfatórios com a associação de 
métodos que resultem na mudança de hábitos e 
costumes da população, interferindo nas causas 
principais que levam a esses acidentes. Porém, 
essas medidas assumem características 
paliativas em áreas de alta infestação ou em 
ambientes de alta pressão antrópica (galerias 
pluviais, instalações elétricas, cozinhas, 
banheiros e forros de construção). Nesse 
contexto, onde apenas a correção ambiental 
não funciona, se torna necessário o uso de 
pesticidas. Pesticidas comerciais têm sido 
registrados junto aos Ministérios da Agricultura e 
da Saúde, propagandeados e utilizados como 
ferramentas eficazes no controle de aranhas. No 
entanto, esses produtos podem permanecer por 
longos períodos no meio-ambiente e apresentar 
potencial de impactar negativamente o mesmo 
se acumulando ao longo da cadeia alimentar, 
fenômeno conhecido como magnificação trófica. 
Por isso o controle biológico de populações de 
artrópodes deve ser realizado, respeitando a 
integridade e equilíbrio do ecossistema e 
promovendo a segurança do homem, 
especialmente com a diminuição da liberação de 
moléculas tóxicas e de ação inespecífica no 
meio ambiente, como por exemplo 
organoclorados e carbamatos. Diante deste 
cenário, produtos à base de espécies vegetais 
podem apresentar vantagens em relação aos 
produtos do mercado. O objetivo do trabalho foi  

avaliar a letalidade tópica de óleos essenciais 
para o controle biológico da espécie Latrodectus 
geometricus. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Os resultados obtidos no teste qualitativo no 
qual aplicou-se 5 microlitros de óleo essencial 
de flor de Syzygium aromaticum (cravo-da-índia) 
ou folhas de Cymbopogon citratus (capim-limão) 
ou folhas de Ocotea elegans (canela-sassafrás) 
no dorso do abdome de exemplares adultos de 
Latrodectus geometricus em grupos de 10 
animais adultos. A letalidade foi verificada 24h, 
48h, 72h e 96h após a aplicação tópica. O óleo 
essencial Syzygium aromaticum, apresentou 
letalidade de 90 % em 48h e de 100% em 96h. 
O óleo essencial de Cymbopogon citratus, 
apresentou letalidade de 70% em 24h e se 
manteve até as 96h. O óleo essencial de Ocotea 
elegans apresentou letalidade de 30% em 24h e 
60% em 96h. 

 
CONCLUSÕES: 
 
Os óleos essenciais de flor de Syzygium 
aromaticum, folhas de Cymbopogon citratus e 
folhas de Ocotea elegans apresentaram uma 
ação aracnicida relevante. 
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INTRODUÇÃO:  
 
Há uma relação entre doenças cardíacas e 
alteração da atividade da leptina. A modulação 
de proteínas relacionadas à dinâmica 
intracelular do Ca

2+
 pode estar associada à 

disfunção do miocárdio. Dados anteriores do 
nosso grupo mostraram que a administração de 
leptina em filhotes no período da lactação 
induziu disfunção cardíaca nos mesmos na vida 
adulta. A hiperleptinemia neonatal é um modelo 
que mimetiza a má nutrição materna durante a 
lactação. O objetivo do presente trabalho foi 
investigar as alterações bioquímicas e 
moleculares subjacentes à disfunção cardíaca 
programada pelo tratamento neonatal com 
leptina em ratos. Para isso, ratos machos 
recém-nascidos receberam injeções diárias de 
leptina (8μg/100gsc) (LEPTINA - L) ou salina 
(CONTROLE - C) nos primeiros 10 dias da 
lactação. Os ratos foram eutanasiados e 
amostras de sangue e tecidos foram coletadas 
nas idades de 1, 3 e 5 meses. Após dosagem 
de proteína, homogenatos cardíacos foram 
submetidos a ensaios de dosagem de atividade 
ATPásica (nmolPi/mgproteína/h) e western blot 
para avaliação de proteínas importantes na 
dinâmica do Ca

2+
 e na sinalização da leptina 

(n=3-6). Dados apresentados como média±EPM 
(análise estatística teste t de Student; P<0,05*). 
Aprovação Comitê de Ética: CEUA/UFF00123-
09 e 389/13. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
 Foi observado aumento significativo da 
expressão (1 mês: C=1,5±0,2 vs L=2,5±0,4*; 5 
meses: C=1,5±0,2 vs L=2,6±0,3*) e da atividade 
(1 mês: C=1981±77 vs L=3042±56*; 5 meses: 
C=1148±152 vs L=3822±675*) da bomba de 
Ca

2+
 do retículo sarcoplasmático (SERCA) do 

grupo L. Esta proteína é importante no 

transporte de Ca
2+

 do citosol para o lúmen do 
retículo sarcoplasmático, movimento importante 
para a promoção do relaxamento muscular. 
Entretanto, aos 5 meses de idade, a atividade 
(C=2587±567 vs L=1133±149*) e a expressão 
(C=4,3±0,6 vs L=1,8±0,3*) da bomba 
Na

+
/K

+
ATPase foram menores. Esta proteína 

encontra-se localizada na membrana plasmática 
dos cardiomiócitos e constitui um transportador 
ativo primário que permite a atividade do 
trocador Na

+
-Ca

2+
, uma proteína que medeia um 

transporte ativo secundário e contribui para o 
transporte de Ca

2+
 do citosol para o meio 

extracelular. Não foi observada diferença 
estatisticamente significativa na expressão/ 
atividade da bomba de Ca

2+
 da membrana 

plasmática (PMCA). Como a proteína 
fosfolambam modula a atividade da SERCA, ela 
também desempenha um papel crítico na 
dinâmica do Ca

2+
, de modo que sua expressão 

proteica nas formas fosforilada (P-PLB) e 
defosforilada (PLB) foi quantificada nos 
homogenatos cardíacos. Adicionalmente foi 
avaliada a expressão da proteína FKBP12 nas 
mesmas preparações biológicas. Esta proteína 
modula a atividade do receptor de rianodina, 
presente na membrana do retículo 
sarcoplasmático e mediando a liberação de Ca

2+
 

induzida por Ca
2+

, fenômeno importante para a 
contratilidade dos cardiomiócitos. Entretanto, 
não foi observada diferença estatisticamente 
significativa quanto a expressão de PLB e 
FKBP12 entre os grupos estudados, embora 
tenha sido observado aumento na expressão do 
receptor para leptina aos 5 meses de idade 
(C=1,9±0,3 vs L=3,5±0,4*), bem como na 
expressão do P-PLB nos extremos de idades 
avaliadas (1 mês: C=1,90±0,52 vs 
L=4,45±0,72*; 5 meses C=1,16±0,38 vs 
L=2,78±0,44*). 
 
CONCLUSÕES:  



A suprarregulação do receptor para leptina 

parece ser um mecanismo compensatório à 

injúria cardíaca. O aumento da atividade da 

bomba de Ca
2+

 e a diminuição da 

Na
+
/K

+
ATPase estão envolvidos na melhora do 

desempenho cardíaco e parecem estar 

relacionados à sua expressão. Nossos dados 

sugerem uma alteração compensatória da 

atividade das ATPases secundária à 

suprarregulação do receptor para leptina em 

resposta a disfunção cardíaca programada pela 

hiperleptinemia neonatal.  
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INTRODUÇÃO: 
 
As plantas do gênero Hypericum pertencem à 
família das Hypericaceae e apresentam os mais 
variados portes. Essas espécies costumam 
aparecer nas regiões temperadas e subtropicais 
do nosso planeta. Os extratos de Hypericum 
brasiliense são constituídos por diferentes 
compostos químicos, dentre os quais podemos 
citar favonoides, xantonas e floroglucinóis. 
Esses compostos já apresentam atividade 
antibacteriana descrita na literatura e, além 
disso, os compostos presentes nessa família 
também apresentam outras atividades como 
adstringente, aromático, excitante, 
antiespasmódico e antiofídico. 
Os biofilmes são constituídos por 
microrganismos, materiais poliméricos 
extracelulares e resíduos do ambiente 
colonizado, que formam uma estrutura porosa e 
hidratada, contendo canalículos, abertos por 
entre as micro-colônias. Esses canais 
funcionam como um sistema circulatório de 
entrega de nutrientes de fora para o interior do 
biofilme e como sistema de remoção de 
metabólitos. A combinação entre resistência e 
tolerância, chamada recalcitrância, é o que gera 
a resistência ao tratamento de bactérias 
formadoras de biofilme.  
Assim sendo, é necessário a busca por novas 
alternativas que possuam atividade contra o 
biofilme. A nanotecnologia aparece como uma 
importante ferramenta tecnológica no 
desenvolvimento de novas formulações. Os 
sistemas nano-estruturados permitem a 
incorporação de misturas complexas de 
substâncias, melhorando sua estabilidade e 

solubilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Preparou-se uma nanoemulsão a partir de 
diferentes equilíbrios hidrófilo-lipófilo (EHL) e o 
que apresentou melhores tamanho de gotícula e 
índice de polidispersão (PDI) foi o EHL=10,5. A 
nanoemulsão foi preparada por baixo aporte de 
energia e demonstrou estabilidade por 14 dias à 
temperatura ambiente. A estabilidade foi 
monitorada a partir do tamanho de gotícula (~ 
200nm), índice de polidispersão (abaixo de 0,3) 
e potencial zeta (acima de 30 mV – em módulo). 
Segundo Aulton (2013), o tamanho satisfatório 
de gotículas de uma nanoemulsão é de até, 
aproximadamente, 200nm, e a nanoemulsão 
preparada nesse estudo obteve como valor 
máximo de tamanho de gotículas 204,3nm. Já o 
índice de polidispersão (PDI), que fornece 
informações a respeito da homogeneidade da 
distribuição dos tamanhos de gotícula do 
sistema, de acordo com Lemos-Senna (2011) 
valores menores que 0,3 de índice de 
polidispersão indicam que o sistema é 
monodisperso. O PDI da nanoemulsão utilizada 
nesse estudo variou entre 0,272 e 0,290. O 
potencial zeta de gotículas de emulsão é 
utilizado para avaliação da instabilidade devido 
à floculação, e é determinado a partir do 
movimento das gotículas pela influência de uma 
corrente elétrica (AULTON, 2013). Quando o 
potencial zeta é de 30 mV (em módulo) ou 
maior, a força repulsiva da dupla camada é 
maior do que a força atrativa de van der Waals 
evitando assim, uma possível floculação. O 
valor do potencial zeta variou entre -42,2 e -32,8 
mV na nanoemulsão preparada para o teste de 
atividade contra biofilme bacteriano. 
A nanoemulsão teve sua atividade antibiótica 
avaliada por teste in vitro sobre a formação de 



biofilme e no combate de biofilme maduro de 
cepas de Staphylococcus aureus e S. 
epidermidis. Os resultados com a nanoemulsão 
de extrato hexânico de Hypericum brasiliense 
sugerem demonstrar que este possui melhor 
atividade que o extrato no combate a biofilme 
maduro. Além disso, é uma proposta mais 
interessante de veículo que o extrato, visto que 
na forma de nanoemulsão em um veículo 
aquoso (emulsão óleo/água), as substâncias da 
espécie vegetal H. brasiliense conseguem 
desestabilizar a estrutura de biofilme de forma 
mais eficiente. 
Resultados preliminares revelaram a atividade 
do extrato de Hypericum brasiliense no combate 
a formação e a desestruturação de biofilmes de 
Staphylococcus aureus HU25 e de 
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228. 
Esses resultados despertam o interesse em 
observar se o mesmo extrato veiculado na 
forma de nano emulsão, pela facilidade de 
invasão a essa comunidade estruturada de 
modo a inibir a penetração das moléculas de 
antimicrobianos comumente usados pela clínica. 
Sendo assim, a nanoemulsão apresentou perfil 
semelhante ao extrato na formação do biofilme 
e no combate ao biofilme maduro, entretanto em 
baixas concentrações (1/2 CMI) parece haver 
um estimulo a formação do mesmo. Motivos nos 
levam a crer que em baixas concentrações 
ocorra um estímulo do sistema de defesa da 
bactéria, o que faz com que essas bactérias se 
desenvolvam mais rapidamente na tentativa de 
se defender. 
Apesar do extrato e a nanoemulsão 
apresentarem resultados próximos, a 
nanoemulsão tem vantagens frente ao extrato 
como veículo, e isso ocorre pelo fato desse 
nanoproduto se apresentar em um veículo 
aquoso, facilitando sua administração ou 
aplicação, além de tornar as substâncias com 
atividade antibacteriana mais acessíveis à 
penetração no biofilme bacteriano, 
desestruturando mais eficientemente essa 
estrutura complexa. 
Estudos anteriores realizados por Lialyz Soares 
Pereira Andre (2017), o extrato de Hypericum 
brasiliense não demonstrou efeito de inibição na 
formação do biofilme de S. epidermidis 
ATCC12228. Pelo contrário, demonstrou 
estimular a sua formação. 
Porém, demonstrou efeito sobre o biofilme 
maduro de S. epidermidis nas concentrações de 
1 CMI e 1/2 CMI. Contudo, o sistema nano-
emulsionado do extrato utilizado nesse estudo 
apresentou resultados importantes tanto na 

inibição da formação do biofilme como na 
desestabilização do biofilme maduro, o que 
sugere que a formulação tem uma atuação 
importante na inibição da aderência das células 
a superfícies, fato não observado com o extrato, 
além de atuar também na desagregação das 
células, induzindo instabilidade ao sistema e 
revertendo o estado séssil ao planctônico e 
assim tornando as bactérias expostas a ação 
dos antimicrobianos. 

 
CONCLUSÕES: 
 
A nanoemulsão preparada com 5% de óleo de 
miristato de isopropila contendo 100mg de 
extrato hexânico de Hypericum brasiliense e 5% 
de tensoativo Tween 20® e Span 80® 
apresenta estabilidade de 14 dias. 
A nanoemulsão preparada aparenta apresentar 
a capacidade inibir a formação de biofilme 
bacteriano de Staphylococcus aureus e S. 
epidermidis, sendo mais eficiente para essa 
última espécie. 
Os resultados sugerem que a nanoemulsão de 
extrato de Hypericum brasiliense possui ação no 
combate a biofilme maduro de Staphylococcus 
aureus e S. epidermidis. 
A formulação aquosa em escala nanométrica de 
tamanho de gotículas sugere ser um 
interessante produto para o combate de 
infecções causadas por bactérias formadoras de 
biofilme, podendo ser uma alternativa para 
cepas multirresistentes e que geram tanta 
morbidade e mortalidade, mesmo com o uso de 
antibióticos caros e eficientes. 
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INTRODUÇÃO:  
 
Acidentes ofídicos afetam cerca de 5 milhões de 

pessoas por ano, causando 2 milhões de mortes 

e 400.000 amputações e outras consequências 

graves. No Brasil, cerca de 90% dos acidentes 

são causados por serpentes do gênero 

Bothrops, cuja peçonha gera um intenso 

processo inflamatório que aumenta a 

permeabilidade vascular cutânea. O tratamento 

consiste na administração de soroterapia 

específica. Plantas medicinais oferecem 

tratamento alternativo, já que são fontes de 

compostos bioativos auxiliadores do processo. 

O presente trabalho avalia a atividade do extrato 

bruto e as frações de folha de Eugenia 

pruniformis sobre a inibição do aumento da 

permeabilidade vascular cutânea.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 
Como resultado obteve-se a redução da 

concentração de Azul de Evans extravasado 

para pele em 20% nos animais tratados com a 

fração em acetato de etila de folhas de Eugenia 

pruniformis; enquanto que o extrato bruto e a 

fração em hexano aumentaram a concentração 

de Azul de Evans extravasado potencializando o  

efeito da peçonha administrada. A fração em 

acetato de etila caracteriza-se pela presença de 

flavonoides. Alguns flavonoides apresentam 

propriedades anti-inflamatórias por inibirem a 

PLA2. A quercetina é um exemplo de flavonoide 

com potente ação inibidora da lipoxigenase.  

Dentre os flavonoides isolados do gênero 

Eugenia, estão a quercetina, o kaempferol, a 

rutina e o hiperosídeo.  O mesmo efeito inibitório 

foi observado com os extratos aquosos de 

folhas de Cynara scolymus L. e Pothomorphe 

umbellata (L.) que obtiveram inibição de 34,2% 

e 31,6%, respectivamente. 

CONCLUSÕES: 

 
A fração em acetato de etila das folhas de 

Eugenia. pruniformes teve resultados 

promissores na redução do aumento da 

permeabilidade vascular cutânea induzida pela 

peçonha de Bothrops jararaca. 
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INTRODUÇÃO 
 
Bradley e colaboradores (2001) propuseram um 
modelo onde as emoções estariam organizadas 
em torno de dois sistemas motivacionais, um 
apetitivo e um defensivo, os quais teriam 
evoluído para intermediar as relações com o 
ambiente. Além das evidências da existência de 
dois sistemas motivacionais orientando o 
comportamento, estudos mais recentes têm 
mostrado que diferenças individuais são fatores 
relevantes na reatividade emocional. Por 
exemplo, a reatividade emocional durante a 
visualização de cenas onde pessoas sentem dor 
é reduzida em profissionais de saúde (Decety et 
al., 2010), sendo interpretado como evidência 
de maior capacidade de regulação emocional 
nestes profissionais. O processamento de 
estímulos emocionais pode ter efeitos 
vantajosos ou prejudiciais sobre o desempenho 
comportamental em geral. Pereira et al. (2006) 
investigaram de que forma a visualização de 
imagens irrelevantes afetaria a performance em 
uma tarefa de detecção visual (alvo) e 
encontraram uma lentificação do tempo de 
reação quando as imagens eram aversivas. 
Aqui, utilizamos uma adaptação do paradigma 
de detecção visual de Pereira et al. (2006 e 
2010). Investigamos o efeito da amostra (grupo 
de estudantes de enfermagem x produção 
cultural) e o efeito da categoria da imagem  
(procedimento cirúrgico, mutilados e neutras 
pareadas) sobre o desempenho na tarefa de 
detecção (medido pelo tempo de reação - TR). 
Também verificamos o efeito do de traços 
individuais (empatia, afetos positivo e negativo) 
sobre o tempo de reação. Participaram do  

estudo 30 universitárias do curso de 
enfermagem (M = 18,96 anos, DP = 1,13) e 30 
do curso de produção cultural (M = 20,80 anos; 
DP = 2,10). As participantes realizaram uma 
tarefa de detecção de um alvo simples (círculo 
ao redor de um ponto de fixação), para o qual 
elas deveriam pressionar uma tecla do 
computador imediatamente após o seu 
aparecimento (tempo de reação simples). A 
tarefa de detecção (6 ensaios) era antecedida 
pela exibição de uma foto por 4s. As estudantes 
visualizavam 4 blocos de imagens (cada bloco 
continha 20 fotos de mesma categoria): corpos 
mutilados - M, procedimentos cirúrgicos - PC, 
neutras pareadas com corpos mutilados – N-M e 
neutras pareadas com procedimentos cirúrgicos 
– N-PC. Ao final da tarefa, cada participante 
preenchia  escalas psicométricas que mediam 
traços de personalidade: Escala Índice de 
Reatividade Interpessoal – IRI; Escala Jefferson 
de Empatia Médica - JSE; Escala PANAS; 
Escala de Sensibilidade ao Nojo; Inventário de 
Ansiedade – IDATE-T e Questionário de 
Regulação Emocional – QRE.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Os dados de tempo de reação para respostas 
corretas foram submetidos a uma ANOVA para 
medidas repetidas com o fator between “curso 
de graduação” (enfermagem x produção 
cultural) e os fatores within “categoria de 
imagem” (procedimentos cirúrgicos, mutilados, 
neutra – pc, neutra – m) e “teste” (1 a 6). A 
ANOVA revelou um efeito principal para “teste” 
[F (5,29) = 41,49, p < 0,001; ε = 0,46; η2 = 0,42]. 
A análise post hoc para o fator “teste” mostrou 
que o tempo de reação para o teste 1 (M = 



361,19 ms, DP = 69,58) foi mais lento que o 
teste 2 (M = 324,07 ms, DP = 60,84; p < 
0,0001), o 3 (M = 329,10 ms, DP = 57,33; p < 
0,0001), o 4 (M = 324,31 ms, DP = 58,64; p < 
0,0001), o (M = 319,89 ms, DP = 55,27; p < 
0,0001) e o teste 6 (M = 317,87 ms, DP = 55,86; 
p < 0,0001). Não houve efeito de curso e 
categoria. Foram feitas comparações entre as 
médias de pontuação de cada escala/subescala 
entre os dois cursos de graduação, atráves de 
testes t independentes. Houve diferença 
significativa (t = - 3,20, p < 0,003 ) entre os 
níveis de “sensibilidade ao nojo” do curso de 
enfermagem (M = 45,43, DP = 15,56) e de 
produção cultural (M = 58,03, DP = 14,87), 
mostrando menor nível de nojo em estudantes 
de enfermagem que atuarão profissionalmente 
em situações potencialmente deflagradoras de 
nojo. Níveis baixos de sensibilidade ao nojo 
parecem ser compatíveis com requisitos 
necessários para assistência em saúde. Houve 
diferença significativa para a subescala 
“reavaliação” do questionário de regulação 
emocional (t = 2,76, p < 0,008) entre os cursos 
de enfermagem (M = 32,13, DP = 7,35) e 
produção cultural (M = 27,46, DP = 5,58) e para 
a escala de “angústia pessoal” da escala IRI (t = 
- 2,80, p < 0,007) entre os cursos enfermagem 
(M = 11,33, DP = 3,87) e produção cultural (M = 
14,36, DP = 4,47). A subescala de angústia 
pessoal da escala de empatia IRI contem 
questões relativas à situações envolvendo 
emergência e assistência à pessoas feridas, e 
reflete o maior desconforto relatado pelo grupo 
de produção cultural em tais circunstâmcias. 
Quanto às correlações, conduzimos análises 
entre o índice emocional (TR emocional – TR 
neutro) e a pontuação de cada escala. Para o 
curso de enfermagem a subescala afeto 
negativo (NA) da escala PANAS se 
correlacionou negativamente com o índice das 
imagens de PC (rho = - 0,39, p < 0,03). Já a 
pontuação na subescala afeto negativo (NA) da 
escala PANAS se correlacionou positivamente 
com o índice das imagens de PC (rho = 0,42, p 
< 0,02), no curso de produção cultural. Esses 
achados demonstram que o NA gerou uma 
resposta diferenciada para cada grupo. No 
curso de enfermagem, observamos uma 
correlação inversa entre o traço de NA e o 
índice cirúrgico: níveis altos de NA se 
associaram à aceleração do TR para índice PC, 
evidenciando que estudantes de enfermagem 
que apresentam níveis altos deste traço 
indicativo de angústia/afeto negativo 
apresentam maior prontidão motora associada 

às imagens de cirurgia. Tal prontidão se reflete 
no TR mais rápido em testes precedidos por tais 
imagens em comparação à testes precedidos 
por imagens neutras. Por outro lado, nas 
estudantes de produção cultural, maior traço de 
NA se associou à maior lentificação do TR para 
alvos precedidos por imagens cirúrgicas, 
sugerindo maior ativação do sistema 
motivacional defensivo. Para o curso de 
produção cultural a subescala tomada de 
perspectiva (TP) da escala IRI de empatia se 
correlacionou negativamente com o índice das 
imagens de PC (rho = - 0,42, p < 0,02), onde 
maior traço empático gerou respostas mais 
rápidas para alvos precedidos por imagens 
cirúrgicas. A TP designa a habilidade de se 
colocar no lugar de outras pessoas, tomando 
suas perspectivas e imaginando o que elas 
pensam ou sentem e tem sido associada ao 
comportamento pró-social. 

CONCLUSÕES  
 
TRs para alvos precedidos por imagens 
emocionais não diferiram daqueles precedidos 
por imagens neutras pareadas em ambos os 
grupos. As estudantes de produção cultural 
apresentaram traço mais alto de sensibilidade 
ao nojo e angústia pessoal (traço empático). As 
estudantes de enfermagem utilizam mais a 
estratégia de reavaliação emocional que as de 
produção cultural. O traço de afeto negativo 
mais alto se associou à lentificação do TR para 
alvos precedidos por imagens de cirurgia em 
estudantes de produção cultural, evidenciando 
maior ativação do sistema motivacional 
defensivo. No curso de enfermagem, alto traço 
de afeto negativo gerou aceleração dos TRs, 
sugerindo estratégia distinta associada à 
aumento da prontidão motora. Para o grupo de 
produção cultural, altos níveis de TP (traço 
empático) se associaram à respostas mais 
rápidas para alvos precedidos por imagens 
cirúrgicas. 
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INTRODUÇÃO:  

As cerâmicas de fosfato de cálcio são 
amplamente utilizadas na regeneração 
óssea, particularmente a hidroxiapatita 
(HA), devido à sua biocompatibilidade e 
semelhança com o principal componente da 
fase mineral do osso. Todavia, a apatita 
biológica do osso é constituída por 
partículas de dimensões nanométricas, com 
substituições catiônicas, aniônicas e baixa 
cristalinidade. 
Este projeto objetivou avaliar a 
citocompatibilidade e a biocompatibilidade 
de microesferas de hidroxiapatita 
carbonatada nanoestruturada contendo 1% 
de zinco (ZncHA) em comparação com as 
microesferas de hidroxiapatita carbonatada 
(cHA).  
Material e Métodos: Síntese de pós e 
microesferas de cHA e ZncHA; Preparação 
da microesfera; Caracterização dos pós e 
microesferas; Experimentos em cultura de 
células; Ensaio de citotoxicidade e 
viabilidade celular.  
As experiências com animais e a 
reprodução foram realizadas de acordo com 
as diretrizes convencionais no Guia NIH 
para o Cuidado e Uso de Animais de 
Laboratório (US National Institutes of Health 
85-23, revisado em 1996) e de acordo com 
a legislação brasileira, Lei Arouca de 2008, 
sobre uso animal em pesquisa 
experimental. Este estudo é relatado de 
acordo com as diretrizes da ARRIVE, em 
relação aos itens relevantes. Os protocolos 
foram aprovados pelo Comitê Institucional 
de Cuidados e Uso de Animais 

Institucionais da Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, Brasil (número de 
protocolo, 515).  
Trinta ratos Wistar, machos e fêmeas 
adultos, com peso médio de 300/400g e 
idade de 5-6 meses, foram utilizados neste 
estudo. Os animais foram mantidos em 
gaiolas individuais (n=2) e receberam água 
e alimentos ad libitum ao longo do estudo. 
Os animais foram fornecidos pelo Núcleo 
de Animais de Laboratório da Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, 
Brasil. Um veterinário experiente realizou 
recomendações nutricionais, cuidados com 
animais, jejum, pré e pós-operatórios.  

Procedimentos cirúrgicos realizados 

para a implantação dos biomateriais. A. 

Tricotomia da região da calvária onde 

será realizado o defeito ósseo; B. 

Incisão semilunar e descolamento do 

mucoperiósteo para expor o plano 

esquelético; C. Fresa trefina utilizada 

para a criação do defeito de tamanho 

crítico na calvária (8 mm); D. Defeito 

ósseo criado de forma atraumática para 

evitar lesão da dura-máter; E. Cavidade 

óssea preenchida com as microesferas 

de hidroxiapatita carbonatada 

nanoestruturada contendo zinco e F. 

Sutura realizada com pontos 

interrompidos com fio mononylon 5-0. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES:  
 
Os procedimentos cirúrgicos e o pós-
operatório foram acompanhados e sem 



intercorrências. Todos os animais 
permaneceram em boa saúde durante o 
período de cicatrização e não apresentaram 
infecção ou outras complicações pós-
operatórias de cicatrização de feridas. Os 
tecidos que rodearam o biomaterial na 
calvária apresentaram aparência normal e 
sem sinais de infecção ou necrose. 
 
Avaliação Histológica: Período de 1 mês: 
Todos os defeitos observados foram 
preenchidos com tecido conjuntivo fibroso 
com infiltrado inflamatório mononuclear 
moderado disperso em ambas as amostras. 
Período de 3 meses: Observamos infiltrado 
inflamatório escasso nas amostras de cHA 
e ZncHA. Todos os defeitos mantidos 
repletos de tecido conjuntivo fibroso no 
centro do defeito e o osso neoformado nas 
extremidades do defeito. Grandes áreas de 
biomateriais residuais foram encontradas 
em toda extensão do defeito. Período de 6 
meses: Ambas as amostras apresentaram 
nova formação óssea na proximidade dos 
defeitos envolvendo o biomaterial e tecido 
conjuntivo espesso rico em fibras colágenas 
que enchem os centros dos defeitos. Em 
amostras de cHA, observou-se uma maior 
quantidade de biomaterial, bem como uma 
pequena quantidade de neoformação 
óssea. 
 
Avaliação Histomorfométrica: Após os 3 
períodos experimentais, não foi observada 
diferença entre os grupos de acordo com 
cada período experimental. O novo osso 
formado aumentou de 1 a 6 meses e o 
tecido conjuntivo e o biomaterial residual 
reduziram de 1 a 6 meses. 
Devido à sua semelhança química e 
estrutural com a fase mineral presente nos 
ossos e dentes, a hidroxiapatita (HA) tem 
sido o principal material de escolha para a 
substituição do tecido ósseo em aplicações 
médicas, ortopédicas e dentárias. É um 
material que não apresenta toxicidade local 
e sistêmica, ausência de respostas 
inflamatórias e capacidade aparente para 
se ligar ao tecido hospedeiro (Best et al., 
2008). No entanto, apesar de suas 
propriedades biológicas promissoras, seu 

baixo índice de bioatividade e sua baixa 
taxa de degradação, tornaram-se fatores 
limitantes para seu uso. 
 
CONCLUSÕES: 
 
Os materiais são citocompatíveis, 
biocompatíveis e osteocondutores. A adição 
de 1% de zinco na hidroxiapatita foi 
favorável no estudo in vitro e foi similar 
quanto ao reparo ósseo e bioabsorção no 
estudo in vivo. Estudos futuros devem ser 
realizados utilizando uma membrana como 
barreira para regeneração óssea guiada e 
outras concentrações de zinco.  
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INTRODUÇÃO:  
 
A periodontite é uma patologia inflamatória de caráter 
etiológico essencialmente bacteriano que afetam os 
tecidos de suporte do dente, osso, ligamento 
periodontal e cemento radicular. Recentemente, a 
terapia a laser infravermelho vem sendo sugerida 
após o tratamento periodontal a fim de melhorar a 
resposta cicatricial dos tecidos periodontais. O 
objetivo desse estudo foi avaliar a resposta do 
tratamento periodontal em animais tratados com o 
laser infravermelho após serem submetidos a 
periodontite experimental. Foram utilizados ratos da 
espécie Wistar com 12 semanas, os animais 
receberam indução da periodontite experimental nos 
primeiros molares por 4 semanas. Após esse período 
os animais foram divididos em 4 grupos: Controle 
sem doença periodontal (NDP), Controle com doença 
periodontal (DP), Doença periodontal tratados com 
soro fisiológico (DP + Soro) e Doença periodontal 
tratados por laser infravermelho (DP + Laser). O 
grupo tratamento recebeu aplicações do laser em 
apenas uma sessão, o equipamento foi programado 
de acordo com as recomendações do fabricante. Os 
animais foram eutanasiados após 30 dias dos 
tratamentos propostos. Em seguidas as mandíbulas 
foram retiradas, processadas e coradas por 
Hematoxilina/Eosina e, posteriormente, analisadas e 
capturadas em microscópio óptico. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
O perfil inflamatório de polimorfonucleares (PMN) no 
tecido epitelial apresentou media e desvio padrão  
 

 
 
respectivamente para os grupos Controle sem 
doença periodontal (NDP=84,23 + 55,17), Controle 
com doença periodontal (DP=2022,48 + 31,02), 
Doença periodontal tratados com soro fisiológico (DP 
+ Soro =948 + 26,28) e Doença periodontal tratados 
por laser infravermelho (DP + Laser = 766,51 + 
49,62). O perfil inflamatório de polimorfonucleares 
(PMN) no tecido conjuntivo apresentou média e 
desvio padrão respectivamente para os grupos 
Controle sem doença periodontal (NDP=214,77 + 
96,56), Controle com doença periodontal (DP = 
1070,04 + 131,68), Doença periodontal tratados com 
soro fisiológico (DP + Soro = 1204,56 + 374,31) e 
Doença periodontal tratados por laser infravermelho 
(DP + Laser = 818,36 + 131,65). A distância da Crista 
Óssea Alveolar à Junção Cemento Esmalte (COA-
JCE em mm) apresentou média e desvio padrão 
respectivamente para os grupos Controle sem 
doença periodontal (NDP = 0,49 + 0,16), Controle 
com doença periodontal (DP = 0,79 + 0,27), Doença 
periodontal tratados com soro fisiológico (DP + Soro 
= 0,93 + 0,24) e Doença periodontal tratados por 
laser infravermelho (DP + Laser = 0,69 + 0,19). 
 
CONCLUSÕES: 
 
Baseado nos resultados desse estudo pode-se 
concluir que o laser infravermelho aplicado em sítios 
com doença periodontal foi efetivo na redução das 
células inflamatórias (PMN) tanto em epitélio como 
em tecido conjuntivo e na redução da perda óssea 
alveolar. 
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INTRODUÇÃO:  

 

Dentre os cinco principais riscos globais para a 

mortalidade no mundo, se encontram a 

hipertensão arterial sistêmica e o diabetes 

mellitus
1
, reconhecidos fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares e causas de óbito na 

população idosa. Com elevadas prevalências 

destacam-se entre os principais problemas de 

saúde pública na atualidade, por sua relação com 

a morbimortalidade e, principalmente, com as 

grandes síndromes geriátricas (WHO, 2009; 

SBD, 2016). Assim, considerando a magnitude 

desses agravos na saúde do idoso, este estudo 

tem como objetivos: Discutir a utilização de 

práticas não farmacológicas por idosos com 

Diabetes Mellitus e/ou Hipertensão Arterial 

Sistêmica e avaliar sua qualidade de vida. 

Estudo epidemiológico, descritivo, transversal 

de natureza quantitativa, com idosos 

participantes de um grupo de convivência. Para a 

coleta de dados foram aplicados três 

questionários: avaliação demográfica; condições 

clínicas; avaliação da qualidade de vida com o 

SF-36. Os dados foram analisados por meio de 

análise estatística descritiva. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

A amostra foi composta por 28 idosos, destes 16 

(57,14%) hipertensos, 10 (35,71%) hipertensos e 

diabéticos e 2 (7,14%) somente diabéticos. 

Constatou-se que todos os idosos disseram 

realizar tratamento não farmacológico associado 

ao tratamento farmacológico, como a prática de 

atividade física e a redução no consumo de 

açúcar, sódio e carboidratos na dieta. Na 

avaliação da qualidade de vida, a média máxima 

encontrada foi no domínio aspectos sociais 

(83,5) e a menor média encontrada foi no 

domínio vitalidade (62,8). 

 

CONCLUSÕES: 

 

 conhecer os dados demográficos, as condições 

clínicas e os domínios contemplados no SF-36 

possibilita planejar ações de promoção da saúde 

que contribuam para a melhoria da qualidade de 

vida desses idosos.O uso de novas tecnologias 

educacionais, como as oficinas, objetivando 

disseminar o conhecimento sobre uso de outras 

práticas no cuidado à saúde. 
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INTRODUÇÃO:  
 
A presente pesquisa, inserida no Grupo de 
Estudos e Pesquisa em Educação, Gerência e 
Ética em Enfermagem teve o intuito de 
investigar o seguinte objeto: inobservância do 
exercício profissional de enfermagem em 
processos julgados pelos tribunais de justiça da 
região Sudeste. Justifica-se tendo em vista a 
escassez de estudos e pelo fato da enfermagem 
ser a categoria profissional com maior 
quantitativo de trabalhadores na área da saúde, 
logo, há maior probabilidade de existir erros por 
parte de tais profissionais. Trata-se de uma 
profissão cujo objeto de seu trabalho é o 
cuidado, realizado em diversos cenários da 
prática de enfermagem. Vale destacar que a 
enfermagem, assim como os demais 
profissionais e cidadãos em geral, possuem 
responsabilidades. Tais responsabilidades 
podem ser de natureza civil e penal. E, para 
aqueles que possuem uma formação 
profissional, querendo ou não, passam a 
responder pela responsabilidade ético-
profissional que é aquela descrita nos códigos 
de ética de cada profissão. No caso da 
Enfermagem, a Resolução 564/2017 
regulamenta o Novo Código de Ética de 
Enfermagem. No cenário dos serviços de saúde, 
observa-se que, não raro, são estampados na 
mídia denúncia de pacientes e familiares sobre 
erros praticados pelos profissionais da saúde 
em geral. Nesse contexto, a presente pesquisa 
tem por objetivos: Levantar publicações dos 
Tribunais de Justiça da Região Sudeste nas 
quais tenham sido arrolados, em processos 
julgados por magistrados, os profissionais de 
enfermagem na qualidade de denunciados; 
analisar os temas decorrentes da inobservância 
ao exercício da profissão que levaram o 
profissional a responder processo; e propor 
estratégias visando prevenir futuro envolvimento 
de profissionais de enfermagem na condição de 

réus na Justiça Brasileira. A presente pesquisa 
possibilitará contribuir para os âmbitos do 
ensino, pesquisa e assistência de modo a refletir 
sobre a conduta desses profissionais e delinear 
estratégias para garantir a qualidade e 
segurança da assistência de pacientes que são 
assistidos por tais profissionais.  Como 
Metodologia foi realizado estudo quanti-
qualitativo, respeitando todas as especificidades 
da Resolução 510/2016 que trata da pesquisa 
nas ciências humanas e sociais. A fonte de 
coleta de dados consistiu no site dos Tribunais 
de Justiça dos estados do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais e Espirito Santo. Os dados 
foram coletados no primeiro semestre de 2018, 
através de uma planilha de Excel. Os dados 
foram submetidos ao processo de análise 
temática.  
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Foram analisadas todas as publicações dos 
quatro estados dos Tribunais de Justiça da 
Região Sudeste, disponibilizados em ambiente 
digital. Foram encontrados, ao se utilizar como 
palavra de busca: “enfermagem” um total de 10 
processos envolvendo profissionais de 
enfermagem. A categoria profissional envolvida 
foi o técnico de enfermagem (80%), seguido do 
Enfermeiro (20%). A vítima da suposta 
inobservância do exercício profissional foi 
majoritariamente adulto (70%). A natureza 
predominante da instituição, cenário do caso, foi 
privada (60%) e quanto ao desfecho 60% foram 
declarados culpados, tendo como apenações a 
indenização e pena restritiva de liberdade. 
Quanto aos temas emergidos encontram-se: 
Tema 1: inobservância quanto a guarda de 
pertences; Tema 2: inobservância quanto a 
técnica de coleta de sangue; tema 3: 
inobservância conduta penal (estupro/ato 
libidinoso); Tema 4: inobservância na 
administração de medicamentos.  O fato do 



enfermeiro ser envolvido em processos é 
preocupante, pois trata do profissional 
responsável pela coordenação, direção e chefia 
dos serviços de enfermagem

1
. Os erros de 

enfermagem relacionados as questões 
procedimentais também foi observado em 
pesquisas que analisou ocorrências éticas

1-2
. 

Como estratégias
3-4

, acredita-se que a 
reestruturação dos currículos pedagógicos de 
estudantes, medidas educativas para 
profissionais de enfermagem e afins combinado 
com melhores condições de trabalho 
promovidas pelas instituições de saúde para 
esta classe de trabalhadores sejam formas 
cabais para sanar as lides julgadas pelos 
tribunais analisados. 

 
CONCLUSÕES: 
 
Todos os objetivos foram alcançados. Foi 
possível, por meio da presente pesquisa, 
mapear temas do exercício profissional de 
enfermeiros/técnicos/auxiliares que, na prática, 
foram inobservados pelo profissional de 
enfermagem e ganhou os tribunais de justiça. 
Os resultados apontam para a necessidade de 
maior investimento em atualização do 
profissional de enfermagem, em especial, no 
tocante às questões técnicas da profissão 
concernentes à administração de 
medicamentos.  
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INTRODUÇÃO: 
 
 A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
considera que humanizar o parto é adotar um 
conjunto de condutas e procedimentos que 
promove parto e nascimento saudável, 
respeitando a autonomia da mulher e o 
processo natural de parturição (SANTOS 2012). 
Para acompanhar as mudanças no processo de 
assistência ao parto nas últimas duas décadas, 
as políticas públicas do Brasil, na área de saúde 
da mulher modificaram-se a fim de promover 
uma assistência mais humanizada.  
Segundo a OMS somente 15% dos partos 
deveriam ocorrer por via abdominal, porém o 
Brasil ainda está distante de alcançar esta 
realidade, a cesariana ainda é realizada em 
52% dos nascimentos e nas instituições 
privadas, esse percentual chega a 88% 
(BRASIL, 2014).  
 
Algumas das práticas, como adminstração de 
ocitocina, amniotomia e episiotomia de forma 
generalizada, indicação de dieta zero, restrição 
da parturiente ao leito durante trabalho de parto 
entre outras intervenções são práticas 
consideradas proscritas, pois interferem na 
fisiologia do parto, mas infelizmente ainda são 
amplamente utilizadas nas maternidades de 
todo país. 
Em contrapartida as práticas adotadas e 
implantadas pelo modelo humanizado, foram 
consideradas tecnologias baseadas em 
evidencias científicas que podem favorecer a 
fisiologia do trabalho de parto e tornar o parto 
um evento prazeroso para a mulher (REIS et al, 
2014)

 

O cenário a ser estudado é uma instituição de 
saúde hospitalar pública, que possui um setor 
de alojamento conjunto com 15 (quinze) leitos, 
um pré-parto compartilhado com 08 (oito) leitos, 

e 01 (uma) sala de parto vaginal localizada 
dentro do centro cirúrgico.  
O objetivo geral do estudo é realizar um 
diagnóstico situacional da atenção ao parto, 
nascimento e amamentação na maternidade do 
Hospital Municipal Naelma Monteiro, Rio das 
Ostras/RJ. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Na primeira fase da pesquisa os dados de vias 
de nascimento foram obtidos a partir do livro de 
registro de parto e os índices encontrados foram 
de 73,10% de nascimentos por via abdominal, 
representando uma porcentagem muito acima 
da média nacional e de 26,90% por via vaginal, 
como apresentado no gráfico abaixo. 
 
Gráfico 01: Distribuição das vias de parto 
nos anos de 2005 a 2013 do Hospital 
Municipal Naelma Monteiro. 
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Os resultados da segunda fase deste estudo 
correspondem aos dados coletados em 789 
prontuários referentes aos meses de janeiro à 
julho do ano de 2015. 



O perfil etário das parturientes assistidas na 
instituição coincide com o perfil nacional, que 
corresponde ao grupo de 20 a 35 anos de idade, 
segundo o Inquérito Nacional sobre Parto e 
Nascimento/Nascer no Brasil (BRASIL, 2014), 
evidenciando que está é a faixa etária de maior 
ocorrência de gestação/parto/nascimento, sendo 
então, um grupo populacional que deve ser 
priorizado quanto a proposição de políticas 
públicas sobre direitos sexuais e direitos 
reprodutivos no município de Rio das Ostras.  
Na análise da via de parto relacionada com a 
idade gestacional das parturientes, observou-se 
que dos 444 partos por via abdominal, 151 
(34%) ocorreram antes da 39º semana de 
gestação, sendo que 34 (7,65%) deles foram 
pré-termos. 
Os resultados ainda revelaram que 67,4% das 
parturientes tiveram prescrição de dieta zero 
deste a admissão. A OMS faz indicações de 
oferta de líquidos orais ou dieta líquida durante 
todo o processo de parturição e caracteriza-se 
como prática humanizada do parto, na 
instituição estudada apenas 2,2% das mulheres 
assistidas recebeu este tipo de dieta. 
A prescrição de ocitocina deste a admissão da 
mulher em trabalho de parto ocorreu em 42,5% 
dos prontuários A taxa de infusão de ocitocina 
em mulheres em trabalho de parto é de 40% na 
população brasileira (BRASIL, 2014). De acordo 
com a OMS, é prejudicial a administração de 
ocitocina a qualquer hora, antes do parto, de tal 
modo que o efeito não possa ser controlado, 
devendo ser evitado. O uso indiscriminado de 
ocitocina é uma prática claramente prejudicial 
ou ineficaz que deve ser eliminada dos serviços 
de saúde que assistem a partos e apesar de as 
taxas apresentadas na coleta de dados está 
abaixo da média brasileira, sabe-se que este 
dado não condiz com a realidade da instituição 
em questão onde a infusão de ocitocina é feita 
de maneira rotineira.  
Dentre os partos vaginais, 58% das mulheres 
foram submetidas ao procedimento da 
episiotomia. Destas, apenas 36,48% receberam 
a anestesia loco regional. Vale ressaltar que, a 
episiotomia é considerada uma prática 
claramente prejudicial ou ineficaz e que deve 
ser eliminada, pois aumenta o risco de 
laceração perineal de terceiro e quarto graus, de 
infecção e hemorragia (BRASIL, 2014). Ademais 
a realização de episiotomia sem que a mulher 
seja anestesiada adequadamente é considerada 
violência obstétrica passível de denúncia por 
lesão corporal dolosa.  

Na análise das variáveis relacionadas ao escore 
de APGAR no primeiro minuto de vida e a via de 
nascimento, verificou-se maior proporção do 
escore entre 4 e 7 nos nascidos por via 
abdominal, isso ratifica a necessidade de se 
evitar intervenções cirúrgicas desnecessárias.  
O achado indica maior vitalidade nos recém-
nascidos de parto por via vaginal. No quinto 
minuto, foi observado a maior proporção entre 
os recém-nascidos com APGAR maior que 7 
(97,6%),que indica aos cinco minutos de vida os 
bebês já encontram-se com melhor adaptação a 
vida extra uterina. 
Referente ao aleitamento materno na primeira 
hora de vida constatou-se que apenas 28,4% 
das mulheres amamentaram ainda na sala de 
parto.  

 
CONCLUSÕES:  
 
A atenção ao parto e nascimento no cenário de 
estudo não atende aos pressupostos do modelo 
humanístico, há um alto índice de partos 
cirúrgicos em detrimento dos partos vaginais e 
estes são marcados por intervenções 
obstétricas desnecessárias,  condutas estas que 
podem ser extremamente danosas à saúde da 
mulher e do recém-nascido.  
Espera-se que os resultados deste estudo 
possam contribuir para novas pesquisas dentro 
da temática, que auxilie nas proposições de 
estratégias que estimule mudanças de atitudes 
nos profissionais que assistem a partos.  
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INTRODUÇÃO:  
 
As imagens radiográficas convencionais 
bidimensionais têm sido rotineiramente 
utilizadas como o método de escolha para 
diagnósticos na odontologia geral. No entanto, 
apesar da atual revolução em radiologia, que 
tem sido impulsionada pelo advento dos 
sistemas digitais, algumas limitações 
permanecem inalteradas, porque o diagnóstico 
radiográfico, uma "especialidade visual", 
continua a depender da capacidade do 
observador de interpretar imagens radiográficas. 
As imagens radiográficas são mapas de 
coeficientes de atenuação de raios-X, que 
dependem em grande parte das propriedades 
físicas e químicas dos objetos radiografados, 
além de suas características tridimensionais. O 
diagnóstico radiográfico é muito desafiador, pois 
na imagem radiográfica odontológica há uma 
ampla gama de coeficientes de atenuação, 
causada por variados objetos presentes no 
complexo facial, incluindo materiais 
restauradores, próteses e lesões, que causam 
diferentes contrastes. Qualquer alteração nos 
coeficientes de atenuação de raios X pode 
causar variações na imagem resultante e, 
consequentemente, pode afetar o desempenho 
do observador para um diagnóstico específico. 
No estudo de Cruz et al, observou-se que a 
variação de radiopacidade de materiais 
restauradores odontológicos, mesmo que com 
valores estatisticamente similares, causam 
influência subjetiva no diagnóstico de lesões 
secundárias de cárie, com a maior 
radiopacidade, mais próximas a do esmalte, 
tendo influência negativa no diagnóstico. 
Atualmente no mercado existem inúmeros 
compósitos de resina com diferentes 

composições e que geram radiopacidades 
diferentes. A regulamentação técnica apenas 
indica que a radiopacidade de um material 
compósito deve ser igual ou superior à 
produzida por uma referência de alumínio (Al) 
com mesma espessura (mmAl é a unidade 
padrão de radiopacidade) e não pode variar 
0.5mmAl abaixo de qualquer valor. O Al utilizado 
para produzir a referência de imagem deve ter 
uma pureza técnica mínima de 98% (menos de 
0,1% de cobre e menos de 1% de ferro). Não foi 
estabelecida, no entanto, o grau de 
radiopacidade ideal dos compósitos de resina 
clinicamente identificados para o diagnóstico 
radiográfico. Também não existem estudos na 
literatura disponível que comprovem a 
estabilidade da radiopacidade ao longo do 
tempo e sob influência do meio ambiente. Assim 
há necessidade de realizar estudos longitudinais 
avaliando a radiopacidade de compósitos 
odontológicos de resina sob a influência de 

envelhecimento acelerado. O objetivo foi avaliar 
longitudinalmente a radiopacidade de 
compósitos de resina submetidas a de 
processos de envelhecimento acelerado em 
duas condições de umidade. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

Foram confeccionados 10 espécimes (1mm de 
espessura por 4mm de diâmetro) de três 
diferentes compósitos de resina: (R1) FiltekT 
Z250XT cor A2, (R2a) FiltekT Z350 XT cor A2B e 
(R2b) cor A2E, e (R3) FiltekT Bulk Fill cor A2, que 
foram divididas em 2 grupos (N=5): (G1) 
Ambiente seco: 65% (± 5%) de umidade relativa, 



(G2) Ambiente úmido: 100% umidade 
(submerso em água). Foram obtidas imagens 
utilizando sistema digital EXPRESST 
(Instrumentarium Dental), sequencialmente por 
90 dias. No primeiro tempo de avaliação (T1) os 
espécimes não estavam fotoativados; no 
segundo tempo (T2) eram fotoativados; e 
depois era realizado o processo de 
envelhecimento acelerado (luz LED de 700 lm, 
9W, 6400k), com imagens obtidas de 24 h (T3) 
até 2160 h (T10). As imagens digitais foram 
medidas usando a função histograma, e os 
valores de intensidade de pixel foram 
convertidos em mmAl usando regressão linear, 
e os dados em mmAl foram analisados 
estatisticamente (ANOVA, 5%, α ≤ 0,05). As 
condições de umidade fizeram com que 
houvesse variação de radiopacidade nas resinas 
R1 e R3 (p<0.05). Na avaliação longitudinal de 
radiopacidade foi observado que a 
radiopacidade apresentou alterações (p<0.05) 
não lineares ao longo do tempo em todos os 
compósitos de resina. 
 
 
CONCLUSÕES: 
 
A radiopacidade não é uma propriedade estável 
ao longo do tempo e quando submetida a 
fatores externos como o fotoenvelhecimento, 
podendo apresentar variações na presença de 
umidade. 
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INTRODUÇÃO:  
 
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 
constituem um grande problema de saúde 
pública, sendo a maior causa de morte no Brasil 
e no mundo, incluindo principalmente as 
cardiovasculares. A alimentação inadequada e o 
sedentarismo são um dos principais fatores de 
risco para o desenvolvimento dessas doenças. 
Durante o desenvolvimento da doença 
cardiometabólica ocorrem alterações na 
composição corporal, moleculares e bioquímicas 
em cardiomiócitos. O treinamento aeróbio pode 
atuar na prevenção dessa doença, porém não 
estão claros quais seus mecanismos de atuação 
e adaptação fisiológica em elevado risco 
cardiometabólico. 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi determinar 
os efeitos do treinamento aeróbio sobre o perfil 
bioquímico, composição corporal e aspectos 
moleculares de cardiomiócitos em ratos Wistar 
com risco cardiometabólico. Para isso, foram 
utilizados ratos Wistar machos e adultos, que 
foram divididos inicialmente em dois grupos: 
grupo Controle (C) e grupo Frutose (F). Todos 
os animais receberam, por 10 semanas, ração 
comercial e água ad libitum, sendo que o grupo 
F recebeu 10% de frutose na água de beber. 
Após duas semanas de tratamento, oito animais 
de cada grupo foram eutanasiados para 
análises metabólicas, moleculares e de 
composição corporal. O restante dos animais 
foram subdivididos em sedentários (C e F) e 
treinados (CT e FT). O treinamento aeróbio 
aconteceu durante oito semanas com 
intensidade moderada, baseado em um teste de 
esforço máximo (TEM), realizado antes e após o 
protocolo experimental. Após as duas e dez 
semanas foram realizadas as análises de 
glicose, insulina, triacilglicerol (TAG), massa e 
composição corporal e massa do ventrículo 

esquerdo, além da expressão proteica por 
Western Blot. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES:  
 
Após duas semanas de ingestão de frutose foi 
visto que o grupo F apresentou maiores valores 
de insulina (P=0,046) quando comparado aos 
animais do grupo C. Porém não foi observado 
diferença entre os dois grupos em relação ao 
valor de glicose sérica (P=0,28). Já em relação 
ao TAG, apesar de observamos que o grupo F 
apresentou um valor 20% maior que o grupo C, 
não houve diferença entre os grupos. Mostrando 
assim, que duas semanas de frutose é capaz de 
levar a alterações nos parâmetros metabólicos, 
mesmo sem levar ao aparecimento da doença 
metabólica.  
Após 10 semanas de tratamento, foi observado 
que o treinamento aeróbio foi efetivo uma vez 
que os grupos que realizaram treinamento (CT e 
FT) aumentaram seus valores de tempo, 
distância e velocidade percorridas no TEM ao 
final do protocolo (P<0,001).  
Após duas semanas de ingestão de frutose foi 
visto que grupo F apresentou maiores valores 
de insulina (P=0,046) quando comparado aos 
animais do grupo C. Porém não foi observado 
diferença entre os dois grupos em relação ao 
valor de glicose sérica (P=0,28). Já em relação 
ao dado de isoprostano (P=0,045) e tecido 
adiposo branco (P=0,043) foi observado maior 
valor no grupo F comparado ao grupo C. Quanto 
ao TAG, apesar de observamos que o grupo F 
apresentou um valor 20% maior que o grupo C, 
não houve diferença entre os grupos. Mostrando 
assim, que duas semanas de frutose é capaz de 
levar a alterações nos parâmetros metabólicos, 
mesmo sem levar ao aparecimento da doença 
metabólica.  
Não houve diferença entre os grupos em 
relação ao ganho de massa corporal e glicose 



sérica. Porém, foi visto um aumento na massa 
do ventrículo esquerdo nos grupos CT, F e FT 
(P=0,0005) quando comparados ao grupo 
controle. 
Quanto às proteínas, não foi vista diferença 
significativa na expressão da proteína Irβ total 
(P=0,07), enquanto que houve um aumento na 
Irβ fosforilada do grupo F quando comparada 
com o grupo controle (P=0,03). Adicionalmente, 
houve um aumento da expressão de PI3K do 
grupo FT em relação ao grupo C e CT (P=0,01), 
enquanto não foi vista diferença significativa na 
P70s6k fosforilada (P=0,11). Já a expressão das 
proteínas AKT fosforilada (P=0,02) e AKT total 
(P=0,03) foram aumentadas nos grupos CT, F e 
FT em relação ao grupo controle. Essa via atua 
na hipertrofia cardíaca através da síntese 
proteica e a sua ativação pode se relacionar 
com as alterações fisiológicas nos animais 
treinados. Além disso, foi visto aumento da 
expressão da proteína ERK fosforilada nos 
grupos CT e FT em relação ao grupo controle 
(P=0,01), porém sem diferença significativa na 
proteína ERK total (P=0,15).  A expressão da 
ERK mostra que a via das MAPKs foi 
estimulada pela via de sinalização de insulina 
em animais treinados, que também causa 
hipertrofia cardíaca, porém através da 
proliferação celular, além de reduzir a apoptose. 

 

CONCLUSÕES: 

 
 O treinamento aeróbio de intensidade 
moderada no modelo de risco metabólico foi 
capaz de prevenir o aparecimento de síndrome 
metabólica, bem como reverter as alterações 
subclínicas, mesmo com a constante presença 
do agente nocivo. Quanto às proteínas da via de 
sinalização de insulina, foi possível observar 
que tanto o treino quanto o consumo de frutose 
parecem ter um efeito próprio e/ou sinérgico na 
expressão de proteínas da via como: IRb, PI3K, 
AKT, p70s6k e ERK, sugerindo alterações no 
ventrículo esquerdo por meio da proliferação 
celular e síntese protéica.  
 

Agradecimentos: Financiado por CAPES, 
CNPq, PROPPI, PIBIC, FAPERJ e FINEP. 
 
 



Ciências da Saúde 

Avaliação do uso de Dexametasona na prevenção da 

sensibilidade dental na técnica de clareamento dental de 

consultório 

Stella Soares Marins, Fernanda Signorelli Calazans, Luiz 

Augusto Poubel, Marcos de Oliveira Barceleiro  

Departamento de Formação específica / Instituto de Saúde de 

Nova Friburgo / Laboratório de Análise de Materiais  

 

INTRODUÇÃO:  
 
Em resposta à grande procura por 
procedimentos cosméticos que oferecem um 
sorriso esteticamente mais agradável, foram 
disponibilizados muitas opções de clareamento 
dental. Alguns estudos mostram alto índice de 
sensibilidade dentária relacionada com essa 
modalidade de tratamento. Esse efeito adverso 
é considerado geralmente temporário e suave, 
porém tem sido a principal razão pela qual os 
pacientes não tem concluído com sucesso o 
tratamento de clareamento. A sensibilidade 
associada com o branqueamento dentário pode 
resultar de agentes de branqueamento que ao 
penetrarem na câmara pulpar conduzem a 
ativação dos sensores nociceptivos e reações 
inflamatórias transitórias. O objetivo desse 
estudo foi determinar o efeito da prednisona no 
controle da sensibilidade dental, advinda do 
clareamento dental em consultório. 

 
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
O delineamento experimental seguiu as normas 
consolidadas para relatórios de ensaios 
(CONSORT). O trabalho foi aprovado por um 
Comitê de Ética em Pesquisa devidamente 
registrado CAAE 49465415.6.0000.5626. Foi um 
estudo de ensaio clínico randomizado, triplo-
cego, utilizado para medir o nível de 
sensibilidade dentária em voluntários por meio 
de uma escala analógica virtual modificada 
(EAV). Todos os voluntários foram orientados e 
assinaram um termo de esclarecimento e 
consentimento.  
Os voluntários foram divididos aleatoriamente 
em dois grupos: o grupo controle que recebeu 

comprimidos placebo e aplicação de gel 
dessensibilizante contendo 6% de nitrato de 
potássio e 0,10% de flúor- (Tratamento 
convencional) e o grupo experimental que 
recebeu o anti-inflamatório corticoide 
(Dexametasoa, comprimido – 8 mg) e aplicação 
de um gel placebo. Os pacientes foram 
atendidos em duas sessões clínicas com 
intervalo de 48 horas entre elas.  
O protocolo para a utilização do medicamento 
foi o seguinte: Os voluntários do grupo 
experimental receberam cinco comprimidos de 
dexametasona 8 mg cada um, que foram 
ministrados por via oral. Nos pacientes do grupo 
experimental, foi feita aplicação de um gel 
placebo simulando a utilização de um 
dessensibilizante, imediatamente após cada 
sessão de clareamento, como indicado pelo 
fabricante do dessensibilizante. O gel foi 
aplicado na superfície vestibular dos dentes 
clareados sempre no final de cada consulta. Os 
voluntários que foram alocados no grupo 
controle, após um placebo simulando o 
comprimido de anti-inflamatório ser ministrado, 
seguindo o mesmo protocolo de utilização 
descrito no grupo teste. Nestes pacientes, no 
entanto, para garantia de tratamento da 
sensibilidade, foi aplicado gel verdadeiro de 
dessensibilizante, composto de 6% de nitrato de 
potássio e 0,10% de flúor (Tratamento 
convencional). 
Uma primeira avaliação foi realizada por um 
operador único e calibrado 30 minutos antes da 
consulta de clareamento de consultório, 
utilizando jatos de ar e água, e fazendo o 
registro em uma escala virtual analógica (EVA). 
Este registro é codificado e somente o operador 
responsável teve acesso a este resultado. Em 
seguida, o voluntário foi submetido à consulta 
de clareamento por outro profissional único e 



calibrado, que imediatamente após o término de 
cada consulta, o próprio voluntário fez a media 
do nível de sensibilidade, e em seguida, após 1 
hora, 24 horas e 48 horas após o término de 
cada sessão clínica do tratamento, através de 
um formulário e a figura de uma escala 
analógica virtual, onde o próprio paciente fez o 
registro de intensidade de dor, e que devolveu 
para o pesquisador 48 horas depois, no dia da 
segunda sessão clínica de clareamento.  
Os resultados encontrados nas avaliações 
realizadas nos 70 pacientes voluntários podem 
ser observados nos quadros 1 a 3. 

 

 
 

 

 

CONCLUSÕES: 
 
A administração pré-operatória da 
dexametasona, em um protocolo de três doses 
únicas diárias de 8 mg do medicamento, 
começando quarenta e oito horas antes de um 
tratamento de clareamento de consultório, não 
reduz a incidência ou a intensidade da 

sensibilidade dentária induzida pelo 
clareamento. 
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INTRODUÇÃO:  

O cacau (Theobroma cacao L.) é uma cultura de 

importância econômica em vários países 

tropicais. Da massa total do fruto, 20% 

corresponde ao somatório polpa e semente e a 

casca representa 80% do fruto. A semente 

fresca, após sofrer fermentação, dá origem a 

10% de amêndoa (semente seca), responsável 

pelo valor comercial do cacau. O Brasil é o 

maior exportador de amêndoas de cacau do 

continente Americano, e cerca de 90% de todo o 

cacau brasileiro é exportado, gerando divisas 

para o país. O Brasil é o 5° produtor mundial de 

cacau, estando atrás de Camarões, Nigéria, 

Gana e Costa do Marfim. O estado da Bahia é o 

maior produtor, contribuindo com cerca de 63% 

da produção brasileira. Em 2014 a produção 

brasileira de amêndoas de cacau correspondeu 

a 273.793 toneladas, com rendimento médio de 

389 kg/ha. Considerando que 20% do fruto dá 

origem a amêndoa, cada hectare cultivado em 

2014 gerou 1.556 kg de casca de cacau, 

considerada um resíduo da cacauicultura. Com 

a crescente preocupação com o meio ambiente 

e considerando que o resíduo em questão 

demonstra um possível potencial funcional e 

nutricional, é necessário o aproveitamento 

desse resíduo a partir da produção e 

caracterização de uma farinha, como um novo 

sub-produto do cacau.  

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Os resultados de composição centesimal para a 

farinha de casca de cacau para proteína 

(14,7%) e para carboidratos totais (45,1%) 

foram similares a farinha de trigo integral (14,3% 

e 36,3%). Para lipídios (1,0%) e umidade (2,7%) 

apresentou valores menores e o teor de cinzas 

foi mais elevado (8,7%) demonstrando um 

potencial como fontes de minerais. As 

similaridades foram mantidas nos bolos, o que 

era esperado devido a única diferença entre os 

dois ser a substituição da farinha de casca de 

cacau pela farinha de trigo integral. A farinha de 

casca de cacau também apresentou 

carotenoides totais, cerca de 10 mg%, e quando 

adicionado ao bolo promoveu um aumento de 

cerca de 70% no teor de carotenoides totais 

quando comparado ao bolo controle. Quanto a 

atividade antioxidante, a farinha de casca de 

cacau apresentou 174 µmol ET (equivalente de 

trolox) / g de amostra seca para o ensaio ORAC, 

30 µmol ET/ g de amostra seca para o ensaio 

TEAC e cerca de 4,9 g EAG (equivalente de 

ácido gálico) / 100g de amostra seca para o 

ensaio de Folin-Ciocalteu. A adição da farinha 

no bolo acresceu cerca de 92,5% de atividade 

antioxidante medidos pelo ensaio ORAC e cerca 

de 24,8% pelo ensaio TEAC, para o ensaio de 

Folin-Ciocalteu o resultado encontrado para os 

bolos estava abaixo da sensibilidade do teste. A 

diferença nos resultados entre os dois ensaios 

já era esperada, uma vez que os ensaios 

medem a capacidade antioxidante de formas 

diferentes.  

 
CONCLUSÕES: 
 
De acordo com os resultados obtidos é possível 

perceber o potencial nutricional da farinha de 

casca de cacau, bem como a possibilidade de 



seu uso como ingrediente em preparações 

alimentícias. A atividade antioxidante presente 

na casca se manteve no produto desenvolvido 

com ela, logo podemos apontar um provável 

potencial funcional presente na farinha que se 

mantem mesmo após o processamento da 

mesma. Essa atividade antioxidante demonstra 

a possível presença de compostos bioativos na 

casca, o que corrobora o potencial da mesma 

como um alimento para consumo humano.  
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INTRODUÇÃO:  
 
O exercício do cuidado e a 
responsabilidade sobre idosos com 
demência, realizado pelos cuidadores, torna 
esta ocupação altamente estressante e 
exaustiva. As orientações da enfermagem 
tem o objetivo de esclarecer dúvidas 
através da compreensão dos fatores 
envolvidos no desenvolvimento da 
demência sugerindo estratégias que 
proporcionem uma melhoria da qualidade 
de vida dos cuidadores e dos idosos. 
Objetivos: Descrever as características 
sóciodemográficas e de saúde dos 
cuidadores de idosos diagnosticados com 
demência; caracterizar o cuidado provido 
pelo cuidador ao idoso diagnosticado com 
demência e analisar a qualidade de vida 
dos cuidadores de idosos com demência. 
Metodologia: Trata-se de um estudo 
observacional transversal, com abordagem 
quantitativa. O estudo apresentará como 
campo de investigação o “Mequinho”, 
unidade componente do Centro de Atenção 
à Saúde do Idoso e seus Cuidadores 
(CASIC) da Universidade Federal 
Fluminense no município de Niterói/RJ. Os 
sujeitos do estudo serão os cuidadores de 
idosos com demência. Serão utilizados os 
seguintes instrumentos: 1º) o perfil 
sóciodemográfico dos cuidadores de idosos 
com demência; 2º) Escala WHOQOL-bref 
que contabiliza 26 (vinte e seis) questões 
divididas entre 04 (quatro) domínios: físico, 
psicológico, relações sociais e meio 
ambiente). O referido estudo atende as 
normas da Res. 466/12 tendo sua 
aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(FM/UFF-HU) com CAAE n.º 
57823616.3.0000.5243. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Dos 35 participantes do estudo, com 
predominância do sexo feminino (91,43%); 
casados (65,71%); com ensino médio 
completo (54,29%). A faixa etária 
predominou entre 60 e 69 anos de idade 
(28,57%), com média de 57,51 anos. Com 
relação à categoria dos cuidadores, os 
informais/familiares predominaram com 
77,14% e quanto ao grau de parentesco, 
40% são filhos dos idosos diagnosticados 
com demência. Segundo relato dos 
cuidadores, 48,57% consideram o idoso 
dependente moderado e 51,43% como 
totalmente dependentes. Com relação ao 
tipo de cuidado prestado nas atividades 
cotidianas, 20% desempenham função de 
supervisão das atividades de vida diária, 
40% no auxílio das atividades e 40% na 
execução das atividades de vida diária. A 
divisão de cuidados esteve presente em 
mais da metade dos participantes (54,29%). 
A maioria dos participantes definiu sua 
auto-avaliação da qualidade de vida no 
sentido de regular a satisfeito. Poucos 
foram os que responderam completamente 
insatisfeitos ou completamente satisfeitos. 
Com base nos resultados, a questão melhor 
avaliada foi referente à mobilidade, 
percebe-se que dos 35 participantes, 51,4% 
responderam que a capacidade de 
locomoção é muito boa. Já a questão pior 
avaliada foi referente à dor física, 37,1% 
apontaram que a dor impede mais ou 
menos a realização de atividades. No 
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domínio psicológico a questão pior avaliada 
foi com relação a sentimentos negativos, 
onde 45,7% dos participantes relataram que 
algumas vezes têm sentimentos como mau 
humor, desespero, ansiedade, depressão, 
em seguida de 20% que têm 
frequentemente esses sentimentos. A 
melhor avaliada foi a aparência física, 
42,8% afirmaram que aceitam 
completamente a aparência física. No 
domínio relações sociais a vida sexual foi a 
questão com menor média, onde 31,4% 
responderam nem satisfeito nem 
insatisfeito. O apoio recebido dos amigos 
foi o melhor avaliado, onde 57,1% 
responderam estarem satisfeitos. No 
domínio Ambiente a menor avaliação foi 
referente a recreação e lazer, o qual 37,1% 
dos participantes avaliaram ter muito 
pouco oportunidade de lazer. A moradia foi 
a questão melhor avaliada, onde 48,5% 
responderam estarem satisfeitos com as 
condições do local onde moram. 
 
CONCLUSÕES: 
 
É possível concluir que a qualidade de vida 
dos cuidadores de idosos com demência é 
afetado pelos dados referentes ao perfil dos 
cuidadores e condições do cuidado 
prestado. Destaca-se que a qualidade de 
vida é envolvida por fatores subjetivos e 
objetivos, por isso a dificuldade de se 
estimar com exatidão, sendo necessário 
realizar a articulação entre os diversos 
fatores próprios dos cuidadores, oriundos 
do cuidado e as facetas definidas pelo 
instrumento utilizado, o Whoqol-bref. É 
importante levantar que esta escala é 
utilizada para a população geral, logo, não 
há a especificidade para cada grupo 
populacional, por isso a importância de 
realizar associações entre a qualidade de 
vida propriamente dita, medida pela escala, 
e questões externas. Os achados 
encontrados permitem a detecção de 
situações delicadas que pertencem ao 
próprio cuidador (idade elevada, baixa 
renda, vínculo familiar, coabitação, 
presença de enfermidade) que por si só 
isoladamente já são suficientes para gerar 

insatisfação pessoal, em conjunto com 
fatores externos (dependência do idoso, 
atividades do cuidado, carga horária, cuidar 
“solitário), ocorre o decréscimo da 
qualidade de vida, analisada pelos diversos 
ângulos. Apesar de os cuidadores com 
mais idade terem apresentado melhores 
escores de qualidade de vida em 
comparação aos mais jovens, é 
fundamental atentar-se para este fato. Por 
se tratar, na maioria de cuidadores 
familiares, estes por serem mais velhos não 
têm a mesma cobrança social e a mesma 
necessidade de manter-se no status 
profissional e pessoal, logo, estes tendem a 
lidar melhor com as consequências de 
cuidar de alguém dependente. O cuidado e 
a forma de como ele são ofertados são 
capazes de afetar todo o contexto da 
qualidade de vida dos cuidadores, assim 
como a sua relação com o idoso 
demenciado. Os cuidadores formais nesta 
amostra apresentaram melhores 
percepções e escores de qualidade de vida, 
possivelmente atribuído ao fato de não 
possuírem vínculo familiar com o idoso, 
desta forma o cuidado prestado é uma fonte 
de renda e possui limites estabelecidos 
conforme as condições trabalhistas 
combinadas. Enquanto que os cuidadores 
familiares ou informais passam por várias 
modificações em todos os aspectos da vida 
e do cotidiano, para que seja possível se 
adequar e dar “conta” do cuidado integral, 
muitas vezes sozinho ou com ajudas 
irregulares ou inconstantes, deixando o 
cuidador sobrecarregado mentalmente e 
fisicamente, o que tende a esses 
cuidadores apresentarem piores escores da 
qualidade de vida. Além da patologia de 
base dos idosos, a demência, os 
cuidadores também enfrentam seus 
próprios problemas de saúde, visto na 
amostra como crônicos e necessários de 
acompanhamento constante. Ou seja, os 
cuidadores devem saber balancear 
controlar as suas próprias enfermidades e 
lidar com as manifestações da demência no 
idoso, podendo haver até omissão com a 
própria saúde em vistas das necessidades 
constantes do idoso. Os idosos em sua 
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maioria foram definidos pelos cuidadores 
como totalmente dependentes, 
corroborando a importância do cuidado 
integral para auxiliar, supervisionar ou 
realizar as atividades diárias, logo, os 
cuidadores tendem a passar mais tempo 
cuidando do outro do que a si mesmo, o 
que afeta a qualidade de vida de forma 
geral. Pôde-se perceber que a amostra foi 
considerada heterogênea e com diversas 
particularidades, isso já fora esperado por 
se tratar de um local de atendimento 
gratuito que atende vários municípios do 
Estado do Rio de Janeiro, logo, pessoas de 
diferentes classes sócio-econômicas. 
percepções e estilos de vida.  
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INTRODUÇÃO:   
 

De acordo com Oliveira (2017) a entrada para a 
universidade implica uma série de mudanças, 
nomeadamente, novo meio e novos estilos de 
vida e necessidade de se adaptar a uma vida 
acadêmica diferente. Um novo contexto e 
idade, em sua maioria entre 17 e 18 anos, é um 
agravante para surgimento de perturbações 
mentais como ansiedade, stress e a depressão. 
Essas perturbações afetam diversas áreas da 
vida do estudante interferindo no seu 
funcionamento físico, emocional, cognitivo e 
em seu desempenho acadêmico. Tal condição 
exige medidas e meios para se preservar a 
saúde mental no meio acadêmico, medidas 
essas quais devem se originar de todas as 
classes dentro do meio acadêmico, ou seja, de 
docentes e graduandos.  
Segundo Borges (2017) a espiritualidade tem 
sido utilizada por profissionais da área da saúde 
como uma ferramenta para aprimorar a sua 
relação com o paciente com o intuito de se 
obter desfechos positivos em relação à saúde e 
ao bem-estar do paciente. A empatia é definida 
como uma habilidade multidimensional que 
permite perceber e entender o sentimento e a 
perspectiva do outro, e é um processo 
intelectual que pode ser aprendido e 
aprimorado durante toda a vida. 
Segundo Coutinho (2005), a depressão, vem 
recebendo significados que vão se 
transformando de acordo com o meio social e a 
época em que fazem parte, articulando o  

conhecimento científico e o senso comum 
havendo, uma relação de influência mútua e  
permanente entre estes dois universos, os quais 
circulam através dos meios de comunicação e 
que são assimilados e reelaborados 
socialmente. Teóricos que realizam estudos 
sobre espiritualidade e saúde mental como 
Volcan, Sousa, Mari e Horta (2003), em uma 
pesquisa sobre a relação entre transtornos 
psiquiátricos menores e o bem-estar espiritual, 
aplicaram um instrumento de avaliação do 
bem-estar espiritual (Paloutzian & Ellison, 1982) 
em 464 universitários das áreas de medicina e 
direito. Esses autores afirmam que o bem-estar 
espiritual atuou como um fator protetor para 
esses transtornos, sendo que os universitários 
com bem-estar espiritual baixo e moderado 
apresentaram o dobro de chances de possuir 
transtornos psiquiátricos menores.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Foi observado que apenas dois artigos, entre os 
artigos selecionados, apontam a espiritualidade 
como fator protetor em relação a depressão. Além 
destes dois, um outro artigo encontrado além de 
relacionar a fé, também relaciona a família como 
fator fundamental no suporte e prevenção da 
depressão. Um outro artigo relaciona a depressão 
com o consumo de drogas, ou seja, pessoas que 
consome drogas ilícitas ou lícitas é um grupo de risco 
para depressão. Outro artigo relaciona o surgimento 
da depressão com o ambiente acadêmico, chegando 
a apontar que metade da turma de residentes de 
medicina possuem doenças psicossomáticas. Com 



relação ao ano das publicações identificamos uma de 
2015, duas de 2013, uma de 2011 e uma de 2010. Já 
com relação a área, observamos que a maioria dos 
artigos são produzidos pela medicina (3 artigos) e 
em segundo lugar a psicologia, com dois artigos.  
Um número crescente de estudos aponta a 
influência da espiritualidade na prática clínica em 
diversas situações, incluindo menor prevalência de 
depressão, menores níveis pressóricos, menores 
complicações pós-cirúrgicas e maior bem-estar 
psicológico, incluindo satisfação com a vida, 
felicidade, afeto positivo e moral elevada. 
(Espinha,2013) 

Em pesquisa realizada com universitários foram 
avaliadas as possíveis associações entre 
qualidade de vida e bem estar espiritual. 
Verificou-se a existência de correlações 
positivas entre bem estar espiritual e os 
domínios físico, psicológico, social e ambiental 
desses acadêmicos. Pode-se dizer que nessa 
amostra de estudantes, a presença da 
espiritualidade foi preditora de índices mais 
elevados de saúde física e mental (Costa et al., 
2008). 
Estudo realizado com estudantes de dois cursos 
de enfermagem identificou o caráter protetor 
dos comportamentos espiritualizados. Ao 
analisarem-se as relações entre fatores de risco, 
níveis de espiritualidade e uso de álcool, 
constatou-se que os alunos que obtiveram 
pontuação mais elevada na escala que 
mensurava a espiritualidade apresentavam 
menor propensão ao uso de álcool (Pillon et al., 
2010). 
 
CONCLUSÕES: 
 
Conclui com o presente trabalho que ainda há um 
certo déficit de atenção a essa temática, e o devido 
entendimento acerca do tema abordado. Entretanto 
verificamos o quanto este assunto permeia a vida 
dos acadêmicos, e o quanto ele pode somar em prol 
do bem estar dos mesmos .  
Foi observado que o tema espiritualidade possui um 
amplo campo de atuação e envolvimento, com 
diversas formas de atuação, e com isto se aproximar 
do tema e suas implicações é obter o entendimento 
necessário e adequado para possivelmente evitar 
intercorrências na vida de cada um. 

Com isto, pode-se obter entendimento frente ao 
papel fundamental da espiritualidade, e como atuar 
enquanto enfermeiros nesta prática do cuidado 
integral. 
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INTRODUÇÃO:  

A espiritualidade está ligada a uma questão de 
natureza pessoal, que se relaciona com o 
sagrado ou com o transcendente, em busca de 
respostas dos aspectos fundamentais da vida, 
podendo levar ou não ao desenvolvimento de 
rituais religiosos e à formação de comunidade. 
(IENNE, 2018) 

Para a enfermagem a noção holística do 
cuidado deve abranger todas as dimensões do 
ser humano, devendo retomar a espiritualidade 
para incluir novas abordagens no cuidado do 
indivíduo, não atendendo somente as 
competências tecnológicas, mas também as 
competências que são essenciais para a 
profissão. Sendo importante lembrar que a 
espiritualidade tem um papel indiscutível 
influenciando diretamente a mente humana, as 
expectativas de cura, o agravamento dos 
sintomas, a frequência de ansiedade e 
depressão, inferindo no processo doloroso, seja 
agudo ou crônico.  

As feridas crônicas têm como característica 
importante as recorrentes infecções, as 
complicações associadas a doenças de base e 
o tempo prolongado de cicatrização. Por isso ela 
pode trazer uma série de mudanças na vida do 
indivíduo, como isolamento social, necessidade 
de adaptarem-se as sessões diárias de 
curativos, o uso de medicamentos contínuos, 
alterações na atividade física e deambulação, 
bem como distúrbios de autoimagem. (BEDIN, 
2014) 

Pacientes com histórico de feridas crônicas 
possuem o desânimo e a desistência como 
agravante na cicatrização, devido ao longo 
tempo em que essas feridas ficam abertas. 
Quando o enfermeiro tem um cuidado holístico 
ele consegue enxergar novos meios para que o 
paciente tenha sustentação em seu tratamento, 

entre eles é dando ênfase na espiritualidade do 
paciente, uma vez que se têm espiritualidade 
como algo que vai muito além da religião, é um 
bem-estar próprio e de harmonia com o outro a 
sua volta. Quando se avalia o paciente como um 
todo e não como apenas uma ferida, o 
enfermeiro consegue notar que muitos dos 
problemas para a não cicatrização dessa lesão 
é algo que transcende o físico. Porém, com a 
prática em campo nota-se uma falta de preparo 
dos acadêmicos de enfermagem para lidar com 
o espiritual do paciente, onde entra a 
necessidade de uma visão mais abrangente dos 
ensinos acadêmicos quanto a esse déficit. 

O presente trabalho tem como objetivo 
Demonstrar a necessidade de uma preparação 
na dimensão existencial, na formação 
acadêmica dos enfermeiros, para saber como 
agir de maneira ética, porém sem deixar de ser 
humano frente a agravantes não físicos de 
pacientes como feridas crônicas. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo reflexivo sobre a 
espiritualidade no tratamento de pacientes com 
feridas crônicas, podendo ser utilizada como 
aliada no cuidado pelo enfermeiro. 

Foram utilizadas como bases de dados para a 
coleta de artigos a BVS, Scielo, Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD) e Redalyc. Totalizaram-se doze artigos 
encontrados usando descritores “espiritualidade” 
e “feridas”, publicados entre 2012 e 2018 e em 
idiomas português, inglês e espanhol. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

O impacto da ferida acarreta sofrimento 
existencial para o paciente por vezes implicando 
na aceitação do tratamento, requerendo. Para 
minimizar essa situação, a equipe 
multiprofissional deve propiciar uma assistência 



global, atendendo as necessidades 
biopsicossociais e espirituais, para melhorar a 
qualidade de vida dessa clientela. 

Nesse sentido, convém destacar que a 
formação acadêmica em Enfermagem na UFF, 
desde 2016, oferece a Disciplina optativa de 
Espiritualidade no campo da saúde, em que há 
aprofundamento em questões da dimensão 
espiritual a ser dedicada ao cuidado de si e no 
contexto do cuidado aos pacientes, além da 
realização da produção científica sobre a 
temática. Podem-se destacar experiências em 
campo clínico de reparo de feridas cônicas 
durante o primeiro semestre de 2018, no qual os 
alunos depararam-se com situações complexas 
do sofrimento e ansiedade do paciente e recusa 
do tratamento. Pôde-se constatar que, aqueles 
que haviam feito a referida disciplina puderam 
lidar de forma muito positiva e com qualidade, 
utilizando os aportes de intervenção humana 
atentando para a qualidade do cuidado na 
dimensão espiritual do paciente; ao contrário, 
aqueles alunos que não realizaram a disciplina, 
não souberam lidar com a situação.  

Sabe-se que “a fé e a religiosidade são capazes 
de amenizar a angústia e o sofrimento em 
relação à doença, principalmente, daqueles que 
convivem com algum tipo de agravo crônico”. 
(COULIBALY, 2015). 

Além disso, a rede de apoio é de extrema valia 
para o paciente com feridas crônicas. Cada vez 
mais se observa a integralidade da 
espiritualidade sendo colocada como meio de 
suporte para que consequentemente se tenha 
um avanço na melhora da adesão e efeito 
benéfico do tratamento aliado ao bem-estar 
espiritual do paciente.  

 

CONCLUSÕES: 

Evidente a necessidade do uso de métodos 
além de procedimentos em recuperação da 
saúde do paciente com ferida crônica, uma vez 
que não falamos apenas de processo saúde 
doença física e sim de consequências 
psicossomáticas adquiridas por pacientes em 
tratamento de grande longevidade.  

A espiritualidade como método de entender o 
outro, ter um olhar holístico para com o seu 
paciente, segurar a mão, dar um abraço, 
entender a necessidade de um bem-estar 
emocional é um déficit no cenário hospitalar. 

A necessidade de uma implementação mais 
holística, voltada à espiritualidade do paciente, 
durante a formação acadêmica do enfermeiro é 
fundamental, uma vez que desde o início da 
faculdade os alunos se deparam com situações 
onde uma ferida crônica, que já está tantos anos 
com o paciente, é considerada uma parte 
integrante em sua vida, que pode afetar a saúde 
física, mental, social e espiritual. Pacientes 
deixam de ter seu lazer e de se sentirem úteis 
devido a feridas crônicas. Nesse momento, o 
enfermeiro pode intervir e mostrar para ele que 
ele tem uma ferida que pode até demorar a 
cicatrizar, porém a sua vida vai muito, além 
disso, vai além de ir regularmente ao posto ou 
ao hospital que é algo importante e necessário, 
mas necessita que o estado de espirito do 
paciente esteja em bem-estar. Quando o 
profissional de saúde não tem uma formação 
qualificada e aporte acerca da espiritualidade 
em saúde, pouco pode fazer pelo seu paciente 
além de procedimentos técnicos, atentando 
somente para a ferida, e não na integralidade do 
cuidado.  
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INTRODUÇÃO:  
 
A presente proposta parte da compreensão de 
que a população em situação de pobreza e 
privação extremas integra o núcleo dos mais 
vulneráveis, sendo susceptíveis em casos de 
desastres (PNUD, 2014). Nestes cenários, 
grupos específicos como de mulheres e 
crianças, constituem elos ainda mais fracos e 
neste sentido necessitam de atenção, sobretudo 
aos cuidados de saúde, onde está situada a   
Assistência Farmacêutica (AF) (Philips &  
Morrow, 2008, Marín et al, 2003). Partindo do 
princípio em que a Assistência Farmacêutica 
trata de um conjunto de ações voltadas à 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual como coletivo, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando 
o acesso e ao seu uso racional (MS, 2004), 
devem ser inseridas ações pertinentes à 
atuação do farmacêutico na gerência de riscos e 
desastres, sobretudo para com grupos mais 
susceptíveis a estes. Desse modo, partiu-se da 
questão norteadora sobre o uso de 
medicamentos, esperando-se fomentar 
informações relevantes que sustentem a 
preparação da Assistência Farmacêutica frente 
ao risco de desastre e aos próprios riscos 
gerados por ele.  Tomou-se a epidemia de Zika, 
como evento marcador, dado que a infecção 
tem consequências graves, principalmente, para 
mulheres gestantes e seus bebês. Foram 
entrevistadas mulheres em sala de espera em 
Unidades Básicas de Saúde nos municípios de 
Sidrolância - MS e do Rio de Janeiro - RJ, com 
questionário incluindo perguntas relacionadas 
ao conhecimento sobre Zika Virus a obtenção e 
o uso de medicamentos e o papel da orientação 
farmacêutica na prevenção da doença. O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca - instituição parceira -  CAAE 
55434716.2.0000.5240. Todos os 
procedimentos relativos ao envolvimento de 

pessoas foram vinculados a Termos de 
Consentimento Livres e Esclarecidos, sendo os 
resultados divulgados procurando resguardar as 
pessoas entrevistadas. Todas as etapas 
consideram os critérios estabelecidos na 
resolução CNS/MS nº 466, de dezembro de 
2012. Todas as entrevistas foram gravadas, 
codificadas, transcritas e tiveram seus 
conteúdos analisados por meio do método 

proposto por Bardin (1995). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

C     Com base na questão norteadora, buscou-se 
analisar os dados obtidos através da entrevistas 
com mulheres de duas regiões diferentes. No 
Mato Grosso do Sul, em Sidrolândia, foram 
entrevistadas 40 mulheres na sala de espera de 
diversas unidades de saúde de Atenção Básica, 
onde do total, 39 mulheres tinham pelo menos 
um filho e, ainda, 54% das entrevistadas eram 
beneficiárias de programas de complementação 
de renda, apontando para a vulnerabilidade 
socioeconômica. Dez mulheres (25%) 
mencionaram dengue ou chikungunya, mas 
apenas 7 (17,5%) tinham conhecimento sobre 
os sintomas. Apenas onze mulheres (27,5%) 
declararam profissionais de saúde pública como 
fontes de informação. Alguns aspectos positivos 
de consciência e do conhecimento foram a 
relação que algumas mulheres fizeram entre 
risco de gravidez e exposição a mosquitos, com 
dengue ou chikungunya. Contudo, dada ampla 
cobertura da mídia e gravidade da epidemia, é 
importante ressaltar que todos os aspectos 
foram mencionados por menos da metade das 
mulheres. Trabalhadores da saúde não estavam 
representados como fontes de informação 
relevantes e isso demonstra que a preparação 
destes profissionais deve ser melhorada de 
modo que, em situações que demandem o 
serviço de saúde, o mesmo seja como um todo 
participante no que tange o cuidado aos grupos 



mais vulneráveis. No Rio de Janeiro foram 
entrevistadas 40 mulheres em sala de espera. 
Das 40 mulheres, apenas 29 citaram receber 
orientação farmacêutica quando recebiam seus 
medicamentos. Dessas 29, 11 (37,93%) citaram 
orientação quanto a horário, 11 (37,93%) 
citaram orientação quanto a como tomar o 
medicamento, 01 (3,45%) citou orientação 
quanto aos riscos na gravidez relacionada ao 
uso de determinado medicamento, 01 (3,45%) 
citou orientação sobre efeitos colaterais quando 
no uso de determinado medicamento, 01 
(3,45%) citou orientação quanto a dose a ser 
tomada, 01 (3,45%) citou orientação médica em 
conjunto com a orientação farmacêutica de 
forma não específica e 03 (10,34%) citaram a 
orientação de forma generalizada. A 
dispensação de medicamentos deve partir do 
pressuposto que a mesma ocorre de forma 
orientada. Os farmacêuticos devem estar 
preparados para prover informações relevantes 
acerca da epidemia de zika bem como 
medicamentos e direcionar os pacientes para 
fontes confiáveis de informação (MA, Loren 
Bonner, 2016), entretanto os resultados do 
trabalho não apontam para um protagonismo 
destes profissionais. 
 
CONCLUSÕES: 
 
As análises realizadas apontaram para questões 
a serem consideradas em relação aos cuidados 
em saúde mulheres e crianças risco ou vítimas 
de desastre no Brasil, o que se inclui a epidemia 
de Zika. Foi utilizado como instrumento 
norteador a pesquisa de campo, que é de suma 
importância no que tange o levantamento de 
dados de diferentes realidades e territórios, 
partindo do princípio que os grupos vulneráveis 
citados anteriormente estão susceptíveis a 
diferentes riscos e desastres. Foi observada a 
carência de informações tanto profissional 
quanto populacional acerca da epidemia de 
Zika, sendo estas relacionadas em sua maioria 
com a mídia e não com programas de 
prevenção e/ou promoção à saúde, ressaltando 
a necessidade de uma preparação do setor 
saúde mais eficiente. Foi observada, também, 
que a orientação farmacêutica no que tange à 
questão norteadora sobre o uso de 
medicamentos foi superficial, demonstrando a 
necessidade de uma dispensação de 
medicamentos efetiva orientando em relação a 
prevenção e promoção da saúde, bem como 
aos cuidados em relação a tratamentos 
envolvendo o uso de medicamentos. Espera-se, 

assim, fomentar informações relevantes para a 
preparação da Assistência Farmacêutica para 
mulheres e crianças em risco de desastres, 
contribuindo de forma incisiva para que seja 
possível reduzir a vulnerabilidade e aumentar a 
resiliência desses grupos, levando-se em 
consideração os diversos aspectos que compõe 
a realidade sócio-cultural-econômica do Brasil.  
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INTRODUÇÃO:  
 
A gestão ambiental pode ser definida pela 

ação de gerir o ambiente, seja em locais de 

trabalho ou fábricas, o ambiente doméstico 

ou em um contexto ampliado como bairros, 

cidades ou regiões. Por ser um bem comum 

a todos, a gestão do meio ambiente é uma 

tarefa da sociedade (PORTO; SCHÜTZ, 

2012).  

Segundo o posicionamento da Associação 

Dietética Americana (ADA) para incentivar 

práticas ambientalmente responsáveis 

torna-se necessário, a conservação dos 

recursos naturais, diminuição da quantidade 

de resíduos gerados nos processos de 

produção de alimentos, transformação, 

distribuição, acesso e consumo (HARMON; 

GERALD, 2007). 

No Brasil, existe o reuso de água, com a 

introdução de modificações nas instalações 

para se fechar o circuito de água e assim 

propiciar economia de consumo (VILELA 

JÚNIOR; DEMAJOROVIC, 2006). 

O reuso de água é o aproveitamento de 

águas utilizadas anteriormente, uma ou 

mais vezes, em qualquer atividade, para 

suprir as necessidades de outros usos 

benéficos. (RAPOPORT, 2004). As águas 

cinzas apresentam o maior potencial de 

reuso uma vez que sua utilização pode 

conferir redução de demanda em sistemas 

públicos (MAGRI, 2011). 

O objetivo desta pesquisa foi analisar o 

potencial de reuso de água e desenvolver 

proposta para o armazenamento e reuso da 

mesma, no Restaurante Universitário (RU) 

da Universidade Federal Fluminense. Além 

da identificação e quantificação dos pontos 

de água para instalação de redutores, no 

intuito de diminuir o desperdício. 

Foi desenvolvido trabalho de campo no RU, 

onde inicialmente foi realizada observação 

direta do processo produtivo de refeições 

com ênfase no consumo de água. Em 

seguida, iniciou-se a coleta de dados para 

quantificação da água para reuso no pré-

preparo de hortifrutigranjeiros e na etapa de 



higienização de pratos e talheres (lavadora 

automática). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

Em relação às lavadoras automáticas, 

utilizou-se um formulário para que todas as 

vezes em que seu ciclo fosse iniciado no 

dia houvesse o registro por parte do 

colaborador responsável por esta atividade, 

e com isso, estimar a quantidade de água, 

em litros (L), que é utilizada para 

higienização de pratos e talheres, como 

mostra a Tabela 1. Tal coleta foi realizada 

por 13 dias.  

Tabela 1 – Consumo de água potável nas 

lavadoras automáticas do Restaurante 

Universitário da Universidade Federal 

Fluminense. 

 Por dia 

Média de Unidades de Refeições preparadas por 

dia (almoço e jantar) 
6.584 

Consumo diário total de água potável nas 

lavadoras automáticas (L) 
478 

 

Para os hortifrutigranjeiros, foram utilizados 

formulários, nos quais, foi registrado o 

número de vezes que os tanques de 

higienização eram utilizados 

completamente cheios de água, para 

quantificação da água, em litros, utilizada 

nesta parte do processo produtivo, 

conforme a Tabela 2. Tal coleta foi 

realizada durante 9 dias. 

 

Tabela 2 – Consumo de água potável no 

pré-preparo de hortifrutigranjeiros do 

Restaurante Universitário da Universidade 

Federal Fluminense.  

 Por dia 

Média de Refeições consumidas por dia 

(almoço e jantar) 
6.584 

Consumo de água potável no pré-preparo de 

hortifrutigranjeiros (L) 
2.400 

 

Segundo Nascimento (2014), o consumo 

médio com limpeza de áreas da cozinha e 

refeitório é cerca de 3L/m²/dia. Desta forma, 

a partir do dimensionamento do espaço do 

RU, pôde-se estimar a quantidade de água 

necessária para que seja feita a limpeza de 

todo espaço físico, contemplando a cozinha 

e o refeitório, que seria 9.000L/dia, levando 

em consideração que o RU possui 3.000m². 

Com as médias demonstradas nas tabelas 

1 e 2, estimou-se a quantidade de água 

diária com potencial para reuso, 

proveniente das etapas de higienização de 

pratos e talheres e do pré-preparo de 

hortifrutigranjeiros. Neste contexto, seriam 

2.878L/dia, que seriam armazenados no 

reservatório, proposto para utilização nas 

atividades que não necessitam de água 

potável, ou seja, para uso considerado não 

nobres, como a limpeza do piso de áreas, 

como o refeitório e a área externa de 

circulação de pessoas. Desta forma, o 

percentual de substituição possível da água 

potável pela água de reuso é 31,97%. 



Tal recurso hídrico deverá ser filtrado por 

sistema composto por caixa de retenção e 

sedimentação de sólidos, seguido de filtro 

de 50 micra.  

Para a estimativa do volume dos 

reservatórios de reuso de água, considerou-

se a quantidade de água proveniente das 

etapas do processo produtivo de refeições 

estudadas, com potencial para reuso. 

Foi realizada também a identificação e 

quantificação de pontos de água no RU, 

para propor instalação de redutores de 

consumo de água, no intuito de diminuir o 

desperdício. Desta forma, foram 

identificadas 40 torneiras em todas as 

etapas do processo produtivo de refeições. 

Com isso, foi sugerida a compra de 40 

redutores de vazão de água ou arejadores 

nas torneiras, pois são medidas corretivas 

simples que podem minimizar o desperdício 

de água e podem ser facilmente 

implementadas nas referidas etapas do 

processo.  

CONCLUSÕES: 

De acordo com as atividades realizadas e 

apresentadas, pode-se afirmar que o 

assunto abordado é importante e atual. 

Salienta-se a significativa quantidade de 

água desperdiçada diariamente, advinda 

das etapas de higienização dos pratos e 

talheres (lavadora automática) e da 

higienização de hortifrutigranjeiros, que 

apresenta potencial para o reuso, pois 

representa aproximadamente 31,97% da 

quantidade de água necessária para 

limpeza de toda área do RU estudado. 

Existem vantagens, tanto econômicas 

quanto sustentáveis, com a aplicação da 

proposta apresentada nesta pesquisa. 

Haverá tanto economia da água potável 

quanto a otimização do uso da água que 

seria desperdiçada, tendo em vista que ela 

poderá ser utilizada na limpeza dos pisos 

dos refeitórios (uso não nobre). Além disso, 

temos a preservação da água, que é um 

recurso natural finito do nosso planeta. 
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INTRODUÇÃO:  

O processo de produção de serviços no setor de 

saúde é um processo complexo, embasado pelo 

modelo gerencial da instituição, o qual requer a 

interação interdisciplinar e multiprofissional, a 

incorporação de tecnologias, as quais 

apresentam uma multiplicidade de itens de 

acordo com a heterogeneidade da prática 

assistencial em saúde.  

O processo de aquisição de artigos médico-

hospitalares sem uma análise criteriosa de sua 

qualidade para o uso nos serviços de saúde 

pode resultar, de  acordo com a Unidade de 

Tecnovigilância da ANVISA, na ocorrência de 

eventos indesejáveis, os quais podem ocasionar 

o agravamento da condição de saúde do 

paciente, colocar em risco a saúde do 

profissional de saúde, além de significar 

desperdício de recursos financeiros investidos 

na compra de artigos que não atendam ao 

propósito a que se destinam. (BRASIL, 2010, p. 

7). 

Considerando a deficiência dos produtos 

disponíveis no mercado faz-se necessário, além 

da adoção de um protocolo institucional de pré-

qualificação, a implementação de ações de 

Tecnovigilância voltadas à execução de um 

programa de gerenciamento de segurança 

sanitária dos artigos para a saúde adquiridos 

para uso nas unidades de saúde vinculadas a 

SES-RJ. 

Para caracterizar melhor essas dificuldades e 

barreiras, este projeto está direcionado para SES 

– RJ (Secretária Estadual de Saúde do Estado do 

Rio de Janeiro). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
 Foi realizado a coleta de dados a partir da 

página eletrônica www.rj.gov.br/web/ses da SES 

– RJ ( Secretária Estadual  de Saúde do Estado 

do Rio de Janeiro), seguindo os links: Licitações 

– Pregões Eletrônicos – Ano- Edital. A partir 

desta coleta, ocorreu a construção da Planilha 

de Materiais Médicos Hospitalares de consumo,  

http://www.rj.gov.br/web/ses


a partir dessa tabela os processos abertos e 

licitados no ano de 2015, foram analisados um 

total de n = 35 processos, que obteve 594 

pregões abertos, foram excluídos 504 pregões e 

foram lançados 48 pregões para aquisição de 

produtos para saúde descartáveis totalizando  

N=204 itens avaliados na Secretaria Estadual 

de Saúde do Rio de Janeiro, contendo os 

seguintes critérios de elegibilidade: A opção por 

realizar a análise dos produtos descartáveis da 

saúde dos pregões em 2015, que foi em 

decorrência da baixa efetividade de compras 

nos últimos anos que está diretamente ligado 

com a crise financeira que afeta o Rio de 

Janeiro, contribuindo para a  não efetuação e 

abertura de novos pregões.  

A partir desta tabela  também analisamos que  

no ano de 2016 o setor de compra teve uma 

redução ponderal de aquisições de novos 

materiais em relação aos anos anteriores. 

Tinham um total de 223 itens solicitados por 

pregões, sendo que 35 foram homologados, 102 

fracassados, 70 desertos, 11 suspensos e 7 em 

andamento. Na avaliação desses materiais 

ocorreu 22 desclassificados, 27 deles 

aprovados, 1 cancelado, 1 reprovado e 71 

desertos. Nas observações feitas 11 foram 

desclassificados por esgotamento e 15 com o 

valor acima do proposto. Neste ano aumentou o 

número de processos repetidos foram 16 

processos no total, a maioria deles com 

materiais vitais. Observamos então com essa 

análise dos dados coletados, que este ano 

tivemos muitos pregões desertos, devido 

principalmente a crise econômica que está 

ocorrendo no estado do Rio de Janeiro afetando 

o ano de 2017. 

CONCLUSÕES: 
 
 Através desta pesquisa podemos concluir que 

com a preocupação com custos crescentes o 

serviço de saúde devido aos avanços 

tecnológicos, necessita de uma adoção de 

estratégias de quantidade para viabilizar a 

sustentação do sistema de saúde que 

minimizam os agravos causados a população 

que depende da mesma. Logo após a análise 

realizada nas planilhas de compra de materiais 

no ano de 2015 e 2016, a causa da baixa 

efetivação de compras está diretamente 

interligada com a crise financeira que afeta o 

Rio de Janeiro, afetando a efetuação da 

abertura de novos pregões no ano de 2017.  O 

processo do cuidar está diretamente envolvido 

com a aquisição dos materiais de consumo, 

principalmente os vitais a saúde, sem os quais 

não há uma assistência de qualidade.   Diante, 

uma avaliação destes produtos a saúde com 

eficácia e conformidade as consequências são 

vivenciadas diariamente pela equipe de 

enfermagem. 
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INTRODUÇÃO:  
 
Estima-se que 80% dos fármacos em uso são 
produtos naturais ou foram inspirados pela 
natureza (Costa-Lotufo, Wilke e Jimenez 2009). 
Os organismos marinhos constituem uma das 
mais promissoras fontes naturais com atividade 
biológica. No Brasil, o estudo químico e biológico 
desses organismos ainda é pouco explorado 
quando comparado aos organismos terrestres, no 
entanto o litoral brasileiro, incluindo suas ilhas, 
tem uma grande extensão e biodiversidade 
marinha, que torna promissor o estudo desses 
ecossistemas nacionais. 
Antes do século XXI a resistência bacteriana 
ocorria predominantemente em ambientes 
hospitalares, entretanto atualmente está 
associada a diversos ambientes e pode atingir 
indivíduos saudáveis. Diversas razões justificam a 
necessidade urgente por novos agentes 
antimicrobianos, como o fato de que as doenças 
infecciosas são a segunda maior causa de 
mortalidade do mundo e as altas taxas de 
resistência microbiana, especialmente em 
ambientes hospitalares (Guimaraes, Momesso e 
Pupo 2010). 
Assim, avaliamos o potencial inibitório e 
bactericida de 21 extratos de invertebrados 
marinhos bioativos coletados em Abrolhos/BA e 
Fernando de Noronha/PE com atividade 
antineoplásica (Resultados preliminares não 
publicados). A identificação da Concentração 
Mínima Inibitória (MIC), frente a cepas de 
Staphylococcus aureus HU25, Staphylococcus 
epidermidis ATCC12228 e Escherichia coli 
ATCC11775 foi realizada de acordo com Clinical 
and Laboratory Standards Institute (CLSI 2014), 
em que diluições seriadas dos extratos marinhos 
são incubadas com o inóculo bacteriano em placa 
de 96 poços por 24h a 37°C.  A leitura foi feita de 
forma visual com o uso do corante resazurina 
(Figura 1). Para o estabelecimento da 
Concentração Mínima Bactericida (MBC), 

alíquotas das diluições de cada poço do MIC, são 
transferidas para placas de TSA e incubadas a 
37°C por 24h (Figura 2). Após esse intervalo, 
observa-se ou não o crescimento bacteriano. 
 
 
Figura 1: Esquema da placa para observação da 
concentração mínima inibitória 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

A 512µg/mL 512µg/mL 512µg/mL  512µg/mL 512µg/mL 512µg/mL      

B 256µg/mL 256µg/mL 256µg/mL  256 

µg/mL 

256 

µg/mL 

256 

µg/mL 

     

C 128µg/mL 128µg/mL 128 g/mL  128 

µg/mL 

128 

µg/mL 

128 

µg/mL 

     

D 64 µg/mL 64 µg/mL 64 µg/mL  64 µg/mL 64 µg/mL 64 µg/mL      

E 32 µg/mL 32 µg/mL 32 µg/mL  32 µg/mL 32 µg/mL 32 µg/mL      

F 16 µg/mL 16 µg/mL 16 µg/mL  16 µg/mL 16 µg/mL 16 µg/mL      

G 8 µg/mL 8mcg/mL 8 µg/mL  8 µg/mL 8 µg/mL 8 µg/mL      

H 4 µg/mL 4 µg/mL 4 µg/mL  4 µg/mL 4 µg/mL 4 µg/mL      

 

 
Colunas 1, 2 e 3: substancia 1; Colunas 5, 6 e 7: substancia 2; Coluna 10: 
vancomicina (controle positivo); Coluna 12:  A, B, C e D: Meio BHI e inoculo 
bacteriano; E, F, G e H: BHI, inoculo e DMSO. 
 
Figura 2: Esquema da placa para observação da 
concentração mínima bactericida.  

 

 
Quadrantes de 1 a 8: diluições das substâncias no inóculo após 24h de 
incubação à 37ºC; quadrante 9: inóculo + vancomicina (controle 
positivo). 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 
 4/21 extratos apresentaram atividade inibitória 
(MIC inferior ou igual a 512µg/mL) em relação as 



três bactérias 2/21 somente inibiram o 
crescimento de E. coli. 1/21 inibiu o crescimento 
de S.aureus e S. epidermidis e 3/21 inibiram S. 
epidermidis e E. coli. 
Em relação a atividade bactericida, as 4 amostras 
que inibiram o crescimento das três bactérias 
também demostraram atividade bactericida contra 
essas cepas (Tabela 1). 
Com o resultado do MIC estabelecido, o próximo 
passo é avaliar a capacidade de penetração 
desses extratos nos biofilmes bacterianos, que por 
serem comunidades de microrganismos 
organizadas para aumentar a resistência em 
relação não somente aos antimicrobianos em uso, 
mas também em relação ao sistema imune do 
hospedeiro, tornam-se difíceis de erradicar. 
 
Tabela1: Resultados do MIC/MBC de extratos 
marinhos com atividade antineoplásica em relação 
a Staphylococcus aureus HU25, Staphylococcus 
epidermidis ATCC 12228 e Escherichia coli ATCC 
11775 

 

 
S. 

epidermidis  E. coli  
S. 

aureus  
 MIC MBC MIC MBC MIC MBC 
FN 98 009 128 >512 >512 >512 64 >512 
FN 98 012 butOH 16 256 32 32 16 512 
FN 98 012 aq 256 >512 128 >512 >512 >512 
FN 98 012 acet >512 >512 >512 >512 >512 >512 
FN 98 012 hex 256 >512 512 >512 128 >512 
FN 98 013 >512 >512 >512 >512 >512 >512 
FN 98 015 256 512 512 512 512 512 
FN 98 021 >512 >512 >512  >512 >512 
FN 98 033 >512 >512 >512 >512 >512 >512 
FN 98 035 >512 >512 >512 >512 >512 >512 
FN 98 044 >512 >512 >512 >512 >512 >512 
FN 98 050 64 512 128 128 64 256 
FN 98 053 >512 >512 512 512 >512 >512 
FN 98 054 >512 >512 >512 >512 >512 >512 
FN 98 056 >512 >512 >512 >512 >512 >512 
FN 98 057 >512 >512 >512 >512 >512 >512 
FN 98 058 64 >512 512 512 64 >512 
FN 98 059 128 512 128 128 64 512 
FN 98 064 >512 >512 512 512 >512 >512 
ABR 95 006 >512 >512 >512 >512 >512 >512 
ABR 96 022 >512 >512 >512 >512 >512 >512  
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INTRODUÇÃO 
 
O envelhecimento é um processo biológico em 
que ocorrem modificações fisiológicas 
ocasionando o comprometimento da 
composição corporal, como aumento e 
redistribuição de gordura corporal e diminuição 
da massa magra e da densidade mineral óssea 
(DMO). No envelhecimento ocorre o predomínio 
da degradação perante a formação óssea 
levando à diminuição da massa óssea. A DMO é 
o principal fator de previsão individual para risco 
de fraturas. Clinicamente, o resultado da DMO 
pode ser expresso em valores de adequação da 
massa óssea em relação à média encontrada na 
avaliação de adultos jovens do mesmo sexo e 
etnia do indivíduo avaliado (T-score). O 
diagnóstico de osteopenia e osteoporose é 
realizado com base nos valores de T-score para 
homens com mais de 50 anos e mulheres na 
pós- menopausa (Petak et al, 2013). Segundo a 
Organização Mundial de Saúde, a osteoporose é 
definida como “uma doença caracterizada pela 
perda de massa óssea e deterioração 
microestrutural do tecido ósseo, levando a uma 
maior fragilidade e a um consequente aumento 
no risco de fraturas” (WHO, 1998). Já é bem 
estabelecido na literatura que a massa magra 
exerce uma influência positiva sobre a DMO, 
principalmente pelo efeito de carga mecânica 
sobre os ossos. Por outro lado, o efeito da 
massa gorda na DMO permanece controverso.  
O objetivo do trabalho é descrever a prevalência 
de osteoporose e osteopenia e investigar a 
associação entre a DMO e componentes da 
composição corporal em um grupo de idosas 
residentes de Niterói. 
 

MATERIAIS E MÉTODO 
 
Foram avaliadas 103 mulheres (idade 70,0 ± 
6,6). As medidas antropométricas incluíram a 
massa corporal e estatura, para calculo posterior 
do índice de massa corporal (IMC). Foi realizada  

 
 
avaliação da massa magra (kg), massa gorda 
(kg e %) e da DMO total e de sítios ósseos 
específicos (colo do fêmur e coluna lombar) por 
absorptiometria de raios-X de dupla energia 
(DXA - GE – modelo iDXA), realizada por 
profissional capacitado. Para definir osteopenia 
e osteoporose foram utilizados os pontos de 
corte para mulheres pós-menopausa, 
recomendados pela Sociedade Internacional de 
Densitometria Clínica (Petak et al, 2013) que 
considera valor de T-score menor de -2,5 
desvios padrão como osteoporose e valor de T-
score menor ou igual a -1,0 desvios padrão 
como osteopenia. Foi realizada a análise 
estatística descritiva das variáveis e os valores 
foram expressos em média ± desvio padrão 
(para variáveis contínuas) e n (%) (para 
variáveis categóricas). Valores de P<0.05 foram 
considerados significativos. As associações 
entre as variáveis foram testadas por correlação 
de Pearson. As análises estatísticas foram 
realizadas com auxílio do software SPSS 17.0. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
As mulheres estudadas apresentaram média de 
IMC de 27,5±4,53 kg/m², de massa magra de 
35,4±5,04 kg e de percentual de massa gorda 
de 42,5±5,42%. As médias de T-score da DMO 
total, do colo do fêmur e da coluna lombar foram 
-1,1±1,0; -1,3±0,8 e -1,5±1,0, respectivamente. 
A prevalência de osteopenia e de osteoporose 
foi de 46,6% (n=76) e 8,6% (n=14), 
respectivamente, nas idosas avaliadas. Foram 
observadas associações positivas e 
significativas entre a DMO total e dos sítios 
específicos e a massa magra (r>0,355; P<0,05) 
e a massa gorda (r>0,367; P<0,05). As 
prevalências de osteopenia e osteoporose estão 
aumentando no Brasil e no mundo. No Brasil 
estima-se que mais de 10 milhões de pessoas 
tenham osteoporose (Ministério da Saúde, 



2009). O Estudo Brasileiro de Osteoporose 
(Brazilian Osteoporosis Study, BRAZOS) 
mostrou que cerca de 6% da população com 
idade maior que 40 anos reportaram diagnóstico 
de osteoporose (Pinheiro et al., 2010). No 
presente estudo foram observadas altas 
prevalências de osteopenia e osteoporose, de 
fato as mulheres após menopausa são mais 
acometidas do que os homens acima de 50 
anos. Considerando que a massa magra é um 
dos principais determinantes da DMO, esperava-
se maior força de correlação entre essas 
variáveis. No entanto a força de correlação foi 
semelhante da observada entre a massa gorda 
e a DMO. De fato, estudo recente mostrou 
associação positiva e significativa entre a DMO 
e a massa gorda em mulheres após a 
menopausa (Chain et al., 2017). 
 

CONCLUSÕES 
 
Nas idosas estudadas tanto a massa gorda 
quanto a massa magra foram associadas a  
densidade mineral óssea de maneira 
semelhante. É possível que em mulheres idosas 
exista um efeito protetor da massa gorda sobre 
a massa óssea, o que precisa ser melhor 
investigado. 
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INTRODUÇÃO:  
 
A Enfermagem é uma profissão cujo objeto de 
trabalho é o cuidado. Pessoas cotidianamente 
são atendidas nos serviços de saúde e não raro 
ocorrem denúncias provenientes do precário 
atendimento. Muitos são os fatores que 
corroboram para tal fato e muitos podem ser os 
responsáveis, dentre eles o profissional de 
enfermagem.  A pesquisa em tela está inserida 
no Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, 
Gerência e Ética em Enfermagem  e teve o 
intuito de investigar o seguinte objeto: 
inobservância do exercício profissional de 
enfermagem em processos julgados pelos 
tribunais de justiça da região Sul do Brasil. 
Justifica-se tendo em vista a escassez de 
literatura sobre o tema, bem como pela 
relevância de trazer contribuições para o ensino, 
pesquisa e assistência de enfermagem.  Nesse 
contexto, a presente pesquisa teve por 
objetivos: Levantar publicações dos Tribunais de 
Justiça da Região Sul do Brasil nas quais 
tenham sido arrolados, em processos julgados 
por magistrados, os profissionais de 
enfermagem na qualidade de denunciados; 
analisar os temas decorrentes da inobservância 
ao exercício da profissão que levaram o 
profissional a responder processo; e propor 
estratégias visando prevenir futuro envolvimento 
de profissionais de enfermagem na condição de 
réus na Justiça Brasileira. Ao passo que os 
objetivos são alcançados, é possível contribuir 
com reflexão de temas a serem melhor 
trabalhados nas instituições formadoras de 
profissionais de enfermagem, bem como, 
contribuir para a assistência por meio da 
intensificação de treinamentos e atualização em 
consonância aos propósitos da Educação 
Permanente. Por fim, no tocante à pesquisa, 
sua contribuição é a soma de mais um trabalho 
a ser somado aos poucos trabalhos existentes 
sobre a discussão da temática em questão. 

Como Metodologia foi realizado estudo quanti-
qualitativo, respeitando todas as especificidades 
da Resolução 510/2016 que trata da pesquisa 
nas ciências humanas e sociais. A fonte de 
coleta de dados consistiu no site dos Tribunais 
de Justiça dos estados do Rio Grande do Sul, 
Paraná e Santa Catarina. Os dados foram 
coletados no segundo semestre de 2017, 
através de uma planilha de Excel. Os dados 
foram submetidos ao processo de análise 
temática.  
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Foram analisadas todas as publicações dos três 
estados dos Tribunais de Justiça da Região Sul 
do Brasil, disponibilizados em ambiente digital. 
Foram encontrados, ao se utilizar como palavra 
de busca: “enfermagem” um total de 9 
processos envolvendo profissionais de 
enfermagem. A categoria profissional envolvida 
foi o técnico de enfermagem, seguido do 
Enfermeiro. A vítima da suposta inobservância 
do exercício profissional foi majoritariamente 
adulto. A natureza predominante da instituição, 
cenário do caso, foi privada e quanto ao 
desfecho os denunciados foram declarados 
culpados. Quanto aos temas emergidos 
encontram-se: Tema 1: inobservância quanto as 
questões procedimentais. Verifica-se que, 
dentre os erros de profissionais de enfermagem, 
estão o caso da administração de 
medicamentos. Estudos

1-2
 corroboram aos 

achados da presente pesquisa.  Pesquisadores 
alertam para a prevalência de erros decorrente 
da prática de administração de medicamentos 
na enfermagem

3
 e ressalta que nem todos 

chegam a serem julgados pelo judiciário pela 
falta de conhecimento da pessoa que foi vitima 
da inobservância de regra técnica da profissão 
de enfermagem acerca de seus direitos 
enquanto usuário dos serviços de saúde. As 
estratégias abrangem intervenções frente a 



instituição, profissionais de enfermagem e 
instituições formadoras de profissionais de nível 
médio e superior da enfermagem

3-4
. Assim, 

ações educativas são medidas essenciais para 
melhorar o trabalho realizado pela equipe de 
enfermagem, bem como reestruturação dos 
currículos pedagógicos da enfermagem com 
vistas a proporcionar melhor formação de 
recursos humano para os serviços de saúde. 
 

CONCLUSÕES: 
 
Todos os objetivos foram alcançados. Foi 
possível, por meio da presente pesquisa, 
mapear temas do exercício profissional de 
enfermeiros/técnicos/auxiliares que, na prática, 
foram inobservados pelo profissional de 
enfermagem e ganhou os tribunais de justiça. 
Os resultados apontam para a necessidade de 
maior investimento em atualização do 
profissional de enfermagem, em especial, no 
tocante às questões técnicas da profissão 
concernentes à administração de 
medicamentos.  
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INTRODUÇÃO: Os ácidos graxos trans 

promovem características sensoriais desejadas 

aos alimentos industrializados, porém 

apresentam diversos efeitos deletérios à saúde 

humana.
1
 Sistemas conhecidos como oleogéis, 

organogéis que apresentam uma estrutura 

tridimensional entre óleo e agente estruturante 

(por exemplo, quitosana) podem ser uma 

alternativa como substituto de gordura.
2
 No 

entanto, pouco se sabe sobre a estabilidade 

oxidativa do óleo que se mantém incorporado no 

agente estruturante. A reação de oxidação 

lipídica que ocorre entre os ácidos graxos 

insaturados dos óleos vegetais e o oxigênio 

resulta na formação de radicais livres e produtos 

de oxidação que irão alterar a qualidade 

nutricional e sensorial dos óleos, sendo 

fundamental o seu conhecimento.
3 
Sendo assim, 

o objetivo deste trabalho foi comparar a 

estabilidade oxidativa do óleo de canola 

estruturado com quitosana na forma de oleogel 

e na sua forma “pura” por índice de peróxido 

(IP) e índice de acidez (IA) durante oxidação 

acelerada a 65 °C. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Cinco 

formulações de oleogel foram desenvolvidas 

(Tabela 1). Todos os oleogéis foram oxidados a 

65 °C, no escuro, por 7 dias. A estabilidade 

oxidativa foi monitorada (dia 0 e 7) por meio do 

IP (formação de produtos primários da oxidação; 

hidroperóxidos) e IA (teor de ácidos graxos 

livres)
4
. O óleo de canola refinado comercial foi 

utilizado como controle. 

 

Tabela 1. Formulações dos oleogéis (g/100 g). 

 Agentes Estruturantes 

 Quitosana¹ Vanilina² Tween 

60³
 

1 1,5 - 0,25 

2 1,5 1,5 - 

3 1,5 1,5 0,25 

4 1,5 3,0 - 

5 1,5 3,0 0,25 

¹ agente estruturante; ² agente co-estruturante; ³ 
emulsificante 

 
Todas as amostras apresentaram um aumento 

no IP ao longo da oxidação (Tabela 2). O 

oleogel 2 e 4, sem a presença de emulsificante 

(Tween 60), apresentaram o menor aumento 

durante 7 dias de oxidação, enquanto àqueles 

com emulsificante (3 e 5) apresentam o maior 

aumento, sugerindo uma maior exposição do 

óleo ao oxigênio em presença do agente 

emulsificante. Contudo, todos os oleogeis 

protegeram o óleo de canola em relação à 

formação de hidroperóxidos, tendo em vista que 

o óleo de canola bruto apresentou um IP cerca 



de 1000 vezes maior do que os óleos 

incorporados ao oleogel.    

 

Tabela 2. Variação do indice de peróxido¹ (IP, 
meq O2/kg) e do índice de acidez² (IA, mg 
KOH/kg) durante oxidação a 65 °C de oleogéis 
e do óleo de canola puro³. 

Resultados em média  desvio padrão de 
triplicata analítica e duplicata de processo. 

4  

variação
 

percentual entre 0 e 7 dias de 
oxidação. 
 

Todos os oleogéis apresentaram  IA inicial maior 

do que o óleo de canola puro (Tabela 2), 

sugerindo que outros constituintes da 

formulação, especialmente a vanilina, 

contribuem para este indicador, além dos ácidos 

graxos livres presentes nos óleo de canola. 

Sendo assim, o IA reduziu em todos os 

oleogéis, especialmente naqueles com o maior 

teor de vanilina (4 e 5), fato que pode estar 

relacionado com a elevada volatilização deste 

composto durante a oxidação a 65°C, tendo em 

vista que o óleo puro apresentou uma aumento 

no IA durante a oxidação.  

 

CONCLUSÕES: A estrutura tridimensional dos 

oleogéis apresentou característica protetora 

contra a formação de hidroperóxidos em todas 

as amostras, com destaque paras as 

formulações sem emulsificante, aumentando a 

estabilidade oxidativa do óleo de canola 

incorporado a ela. No entanto, a constituição 

dos oleogéis estruturados com quitosana 

apresentou caracter ácido, não sendo possível 

associar o IA apenas com a estabilidade 

oxidativa dos óleos.  
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 Tempo de oxidação (dias) (Δ %)
4
 

IP¹  T0 T7  

1 0,64 ± 0,01 4,25 ± 0,12 564,0 

2 0,49 ± 0,07 2,88 ± 0,25 487,0 

3 0,22 ± 0,01  2,17 ± 0,31  886,0 

4 0,21 ± 0,01 1,09 ± 0,01 419,0 

5 0,21 ± 0,01 2,09 ± 0,25 890,0 

Óleo³ 0,11 ± 0,01 9,27 ± 0,12 8428,0 

IA² T0 T7  

1 3,67 ± 0,14 3,09 ± 0,01 -15,0 

2 12,6 ± 0,02 8,35 ± 0,19 -33,0 

3 11,4 ± 0,21 10,4 ± 0,14 -8,6 

4 33,6 ± 0,03  21,2 ± 0,42  -37,0 

5 35,0 ± 5,61 4,12 ± 0,01 -88,0 

Óleo³ 0,51 ± 0,05  0,90 ± 0,25  76,5 
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INTRODUÇÃO:  

Na rotina da Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), o paciente em estado grave é submetido à 

ventilação mecânica em 40% dos casos, o que 

implica em manutenção da boca aberta, 

ressecamento das mucosas e aumento e 

modulação da colonização microbiana. Isso 

compromete a barreira anatômica entre a 

orofaringe e a traqueia, facilitando a entrada de 

microrganismos para o pulmão, através de 

microaspirações. As bactérias também aderem e 

colonizam os materiais usados e mantidos na 

região orofaríngea, contribuindo para a formação 

do biofilme. Por isso, a higiene bucal tem papel 

importante na prevenção e controle da 

pneumonia associada à UTI. O objetivo desse 

estudo é analisar as condições clínicas e os 

microrganismos presentes na cavidade bucal de 

pacientes com intubação orotraqueal internadas 

na UTI de um Hospital Municipal de Nova 

Friburgo/RJ, após aplicação de protocolo 

controle de biofilme. 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
A amostra de pacientes da UTI do Hospital Raul 

Sertã - Nova Friburgo/RJ, foi dividida em dois 
grupos, (randomização em bloco) no qual um, 
recebeu o protocolo da AMIB (Associação de 
Medicina Intensiva Brasileira) com remoção 
químico-mecânica de biofilme, usando 
clorexidina a 0,12% e outro que recebeu o 
mesmo procedimento, porém com clorexidina a 
2%. O estudo foi conduzido em quatro fases: 1) 
Fase preparatória; 2) Avaliação clínica e 
laboratorial inicial; 3) Implementação dos 
protocolos propostos; 4) avaliação clínica e 
laboratorial nos diferentes tempos. A fase 
preparatória calibrou os examinadores para o 
exame das condições clínicas de saúde geral e 
bucal e também para as coletas de saliva e 
higiene bucal nos participantes. O processo de 
calibração consistiu em uma calibração teórico-
prática de toda a equipe da UFF e durou 2 
meses, tempo justificado pela complexidade 
das situações envolvidas, tanto sob o aspecto 
ambiental, quanto e principalmente por lidar 
com pacientes em estado crítico. Desta forma, 
foi necessária a capacitação quanto às noções 
gerais sobre a atuação na UTI, que incluem: 
ambiência e equipamentos hospitalares; 



características do paciente crítico; 
procedimentos de rotina da equipe profissional 
hospitalar; cuidados com a manipulação do 
paciente; infecção hospitalar e sua prevenção, 
características da pneumonia associada à 
internação; o papel da equipe do projeto na 
UTI; como fazer os exames e a higiene bucal dos 
pacientes. Esse processo foi trabalhoso, porque 
para conseguir cumprir o cegamento e 
protocolo de higiene duas vezes ao dia, todos os 
dias da semana, independente de férias, finais 
de semana ou feriados, é necessário que a 
equipe seja grande o suficiente. Além disso, a 
parte prática da calibração não podia ser 
realizada com 2 membros da equipe ao mesmo 
tempo na UTI, que tem um espaço reduzido. 
Entretanto, o processo foi muito proveitoso sob 
o aspecto de aquisição de conhecimento novo 
de todos, pelo conteúdo interdisciplinar e pela 
possibilidade de trocas de experiências e 
esclarecimento de dúvidas, e de ter uma 
atuação prática do conteúdo teórico que já era 
previamente possuído. Essa prática da 
calibração foi realizada em 10 pacientes, que 
embora os seus dados não tenham entrado no 
estudo, tiveram a autorização para a 
participação, através da assinatura do TCLE pelo 
responsável. Além disso, sob aspecto humano e 
social foi uma experiência enriquecedora para a 
equipe, que precisou lidar de forma tão próxima 
com a possibilidade de melhora, piora ou morte 
das pessoas cuidadas pelo projeto. Um aspecto 
extremamente positivo é que os profissionais 
de saúde e a direção do hospital, que 
inicialmente dificultou o desenvolvimento do 
estudo, atualmente estão oferecendo total 
apoio ao projeto. A partir da calibração foi 
iniciada a introdução dos pacientes no estudo. 
Foi realizado exame clínicolaboratorial antes, 
após 48 horas e após 5 dias da realização do 
plano de intervenção.  Até o final de agosto 42 
pacientes foram admitidos na UTI. Destes, 
somente 20 possuíam critérios de inclusão no 
estudo, mas 5 faleceram e 2 foi 
traqueostomizado após a 1a coleta. Com a 
amostra ainda reduzida ainda não foi possível 
estabelecer as diferenças entre os grupos e nem 
entre os diferentes tempos da intervenção. 

Entretanto, a partir dos dados obtidos foi 
possível observar que: as condições de saúde 
bucal eram muito precárias previamente à 
internação; presença de lesões em mucosa, 
devido à xerostomia e fissuras por 
ressecamento; os microorganismos mais 
frequentemente identificados na amostra inicial 
foram Cocos Gram Positivos, seguidos por 
Klebsiella spp; todos os participantes 
apresentaram score 0 no índice de biofilme 
visível após 24 horas de intervenção. Outros 
parâmetros ainda estão sendo avaliados, 
incluindo os referente à pneumonia e outras 
condições gerais dos pacientes. 

 
CONCLUSÕES: 
 

Os dados do estudo sugerem que a atenção à 
higiene bucal é uma ferramenta importante 
para reduzir o índice de biofilme visível e para 
impedir a colonização de patógenos 
respiratórios na orofaringe de pacientes sob 
cuidados intensivos em hospital. A condição de 
saúde bucal satisfatória é importante em todos 
os indivíduos, mas torna-se ainda mais 
relevante em pacientes debilitados, uma vez 
que infecções hospitalares e outros agravos 
podem decorrer de uma falta de higienização 
bucal dos pacientes submetidos à intubação 
orotraqueal. Sendo assim, o estudo continua 
em andamento para aumentar a amostra a fim 
de estabelecer associações e relações entre as 
variáveis analisadas, bem como identificar as 
diferenças entre os distintos protocolos de 
intervenção. 
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INTRODUÇÃO:  
 
A esporotricose é uma infecção causada por 
fungos dimórficos do complexo Sporothrix 
schenckii de evolução subaguda a crônica 
caracterizada pela formação de lesão ulcerada 
no local de penetração do microrganismo. 
(SUZUKI et al., 2016). Este agente vive 
principalmente no solo e em vegetais. Sua 
penetração no hospedeiro normalmente ocorre 
através de inoculação traumática e a forma 
clínica da doença varia em função do local de 
penetração do microrganismo e da resposta do 
hospedeiro, sendo que a mais comum é a 
linfocutânea que compromete pele, tecidos 
subcutâneos e gânglios linfáticos regionais 
(TRABULSI et al., 2008). 
Uma das formas de tratamento da esporotricose 
consiste na administração de itraconazol, que é 
um antifúngico triazólico de amplo espectro de 
ação utilizado em diversas infecções micóticas, 
como na maioria dos casos de esporotricose, 
apresentando segurança e eficácia, além de 
baixa toxicidade e boa tolerância mesmo a 
longo prazo (SCHUBACH et al., 2001). O 
mecanismo de ação deste fármaco se baseia na 
inibição das enzimas do citocromo P450 do 
fungo, as quais são responsáveis pela catálise 
da última etapa da síntese do ergosterol que 
constitui um componente vital da membrana 
celular fúngica, resultando na diminuição deste. 
Atualmente este medicamento se encontra 
disponível em formulações de via oral e 
intravenosas, no entanto ainda não existe uma 
formulação de uso tópico que poderia ser uma 
opção interessante para o tratamento 
complementar das lesões causadas pela 
esporotricose (KATSUNG, 2005).  
Diante da possibilidade de desenvolvimento de 
uma formulação de uso tópico de itraconazol, o 
emulgel ou gel creme representa uma opção 

viável para veículo da formulação a ser 
desenvolvida, pois consiste em um sistema óleo 
em água com alta estabilidade e de fácil 
remoção (MARQUARDT et al., 1997). O emulgel 
também apresenta boas características como 
veículo para fármacos, tais como: possibilidade 
de incorporação de fármacos com baixa 
solubilidade em água, eficiência na deposição 
do fármaco sobre a pele com boa distribuição e 
boa liberação do fármaco permitindo que este 
migre livremente para o local de ação. Além 
disso, o emulgel promove excelente estabilidade 
do fármaco no tecido por tempo suficiente para 
a ação farmacológica (SINGLA et al., 2012). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Para o desenvolvimento das formulações 

adequadas foram realizados testes de 

solubilidade do itraconazol em duas possíveis 

fases oleosas a serem utilizadas: o Soluphor P 

(2-pirrolidona) e o álcool benzílico. O Soluphor P 

apresentou capacidade de solubilização do 

itraconazol na concentração de 3% (p/v) 

enquanto o álcool benzílico apresentou 

capacidade de 10% (p/v).  

Todos os emulgéis testados no presente estudo 

foram obtidos a partir da incorporação do gel 

(carbômero 940, metilparabeno, água 

purificada) previamente preparado, na emulsão 

(álcool benzílico ou Soluphor P, Itraconazol, 

mono-oleato de sorbitano 80, polisorbato 80, 

BHT, água purificada) em diferentes proporções 

de ambos como disposto na tabela 1 a seguir. 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1: Proporções (p/p) de gel e emulsão nos emulgéis. 

 1 2 3 4 5 

Emulsão (%) 90 80 70 60 50 

Gel (%) 10 20 30 40 50 

 

Os emulgéis obtidos a partir das emulsões com 

Soluphor P como fase oleosa na concentração 

de 20 % apresentaram estabilidade aparente, 

sendo preparados em triplicata (sequências D, E 

e F). Foram preparados emulgéis sem fármaco 

(brancos) utilizando a mesma metodologia 

também em triplicata (sequências X, Y e Z) com 

o objetivo de comparação dos parâmetros 

analisados. As tabelas 2 e 3 apresentam a 

avaliação macroscópica dos emulgéis. 

Os emulgéis com 10 % Soluphor P como fase 

oleosa foram descartados pela incapacidade de 

comportar mesma quantidade de fármaco que a 

anterior, mesmo demonstrando estabilidade 

aparente. 

Os emulgéis preparados a partir da mesma 

metodologia, mas com o emprego de álcool 

benzílico como fase oleosa apresentaram 

resultados insatisfatórios, pois apenas os 

emulgeis sem fármaco (branco) apresentaram 

estabilidade aparente, enquanto as formulações 

com Itraconazol em álcool benzílico resultaram 

em preparações visivelmente instáveis e 

heterogêneas, impossibilitando a continuação 

das avaliações destas formulações. 

 
Tabela 2: Análise macroscópica dos emulgéis (brancos) 

com Soluphor P. 

 Cor Brilho Consistência Homogeneidade 

X 

9/1 +++ - - H 

8/2 +++ - - H 

7/3 ++ B + H 

6/4 + B ++ H 

5/5 - B ++ H 

Y 

9/1 +++ - - H 

8/2 +++ - - H 

7/3 ++ B + H 

6/4 + B ++ H 

5/5 - B ++ H 

Z 

9/1 +++ - - H 

8/2 +++ - - H 

7/3 ++ B + H 

6/4 + B ++ H 

5/5 - B ++ H 

Legenda: Cor – bem amarelado (+++), amarelado (++), 
levemente amarelado (+), branco (-); Brilho – presença (B) 
ou ausência (-); Consistência – bem consistente (+++), 
medianamente consistente (++), pouco consistente (+), 
inconsistente (-); Homogeneidade – homogêneo (H), não 
homogêneo (-). 

 
Tabela 3: Análise macroscópica dos emulgéis com Soluphor 

P e Itraconazol. 

 Cor Brilho Consistência Homogeneidade 

D 

9/1 +++ - - H 

8/2 ++ - + H 

7/3 + B ++ H 

6/4 - B +++ H 

5/5 - B +++ H 

E 

9/1 +++ - - H 

8/2 ++ - + H 

7/3 + B ++ H 

6/4 - B +++ H 

5/5 - B +++ H 

F 

9/1 +++ - - H 

8/2 ++ - + H 

7/3 + B ++ H 

6/4 - B +++ H 

5/5 - B +++ H 

Legenda: Cor – bem amarelado (+++), amarelado (++), 
levemente amarelado (+), branco (-); Brilho – presença (B) 
ou ausência (-); Consistência – bem consistente (+++), 
medianamente consistente (++), pouco consistente (+), 
inconsistente (-); Homogeneidade – homogêneo (H), não 
homogêneo (-). 

 
CONCLUSÕES: 
 
Embora o Itraconazol seja mais solúvel no 

álcool benzílico, os emulgéis de preparados com 

este componente não apresentaram 

estabilidade físico-química. Para a sua utilização 

em emulgéis de Itraconazol será necessário o 

desenvolvimento de nova metodologia. Já as 

formulações empregando Soluphor P 

mostraram-se como uma opção viável para a 

preparação de emulgéis de Itraconazol. 
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INTRODUÇÃO: 
 
 Com o aumento do envelhecimento 
populacional, as doenças comuns a essa faixa 
etária, como as demências, também 
aumentaram. Entre as demências, a Doença de 
Alzheimer (DA) é a mais comum e atinge, no 
mínimo, 5% da população de indivíduos com 
mais de 65 anos. 
Nas primeiras fases da DA 
algumasmanifestações se agravam de uma fase 
para outra. Uma dessas manifestações é a 
anomia, gerada por uma falha no acesso lexical, 
alteração que é comum nas fases iniciais da DA. 
Os distúrbios de linguagem encontrados na DA 
não são as afasias clássicas, mas quadros 
decorrentes ou associados a déficits de outras 
funções cognitivas, com um grande impacto no 
nível discursivo e nas trocas sociais, 
denominados Distúrbios cognitivos da 
comunicação (DCC). O aplicativo Talk Around It 
é um dos poucos aplicativos voltados para 
pacientes com demência, cujo foco não é a 
memória e sim a linguagem. O uso deste 
aplicativo tem mostrado melhora na habilidade 
de nomeação, memorização, comunicação e 
melhora da autonomia do paciente com DA. 
O presente estudo tem como objetivos: (1) 
avaliar a aplicabilidade de um aplicativo móvel 
na terapia fonoaudiológica de um paciente com 
DCC; e (2) analisar a efetividade desse 
aplicativo para a reabilitação da linguagem do 
caso estudado.  
Foi realizado um estudo de caso único, de 
natureza prospectiva, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde de 
Nova Friburgo da Universidade Federal 
Fluminense (Parecer 2.044.338). Participou do 
estudo um idoso, do sexo masculino, com 74 
anos de idade e 8 anos de escolaridade, 
residente em uma Instituição de Longa 
Permanência de Idosos (ILPI) há 8 anos. 
Apresentava diagnóstico multiprofissional de  

 
demência em fase inicial (CDR= 01 leve) e 
diagnóstico fonoaudiológico de DCC. 
Para a avaliação fonoaudiológica pré e pós-
terapia, foram utilizados os seguintes 
protocolos: a Bateria Montreal-Toulouse de 
Avaliação de Linguagem (Bateria MTL-Brasil), o 
Boston Naming Test (Teste de Nomeação 
Boston – TNB)

 
e a Escala de Avaliação 

Funcional das Habilidades de Comunicação 
(ASHA-FACS), que foi aplicada no participante e 
em um cuidador da ILPI indicado pela equipe. A 
terapia fonoaudiológica teve duração de 6 
meses e seu objetivo principal foi a redução de 
anomias. O aplicativo Talk Around It foi 
selecionado como recurso terapêutico 
complementar para alcançar este objetivo.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Com base na primeira avaliação e na 
reavaliação após seis meses de intervenção, o 
paciente obteve melhora nos escores da Bateria 
MTL-Brasil nos subtestes de nomeação oral 
(substantivos e verbos) e de fluência verbal 
semântica, mas manteve os escores fluência 
verbal fonológica/ortográfica, com um 
desempenho qualitativo melhor. No subteste de 
nomeação oral, o paciente, ao final da 
intervenção, apresentou desempenho acima da 
nota de corte: 26,4/29 pontos. No subteste 
fluência verbal semântica, o paciente foi capaz 
de produzir um agrupamento semântico e uma 
mudança de agrupamento, estratégias 
cognitivas que facilitam o acesso lexical. Tais 
resultados podem estar relacionados às 
estratégias do programa terapêutico utilizado, 
voltadas para à facilitação do acesso ao léxico, 
onde palavras, inclusive nomes de animais, 
apareciam em categorias. Já no subteste de 
fluência verbal ortográfica, o escore 
permaneceu bem abaixo do esperado, 
sugerindo maior dificuldade no nível fonológico, 



que não foi diretamente estimulado durante o 
período de intervenção. 
No subteste discurso narrativo oral, o escore do 
item número de palavras na reavaliação foi 
inferior em relação à avaliação. Esse subteste 
considera todas as palavras que o paciente 
produziu no seu discurso. Ao analisarmos 
qualitativamente seu desempenho nos dois 
momentos, foi identificado que, após a terapia, o 
discurso foi mais sucinto, porém mais coerente 
e coeso em relação à avaliação. 
No TNB, o paciente evocou corretamente, de 
forma espontânea, 41/60 itens na avaliação pré-
terapia e 46/60, na avaliação pós-terapia. O 
desempenho esperado segundo sua idade e 
escolaridade seria de 23. Neste teste, o 
desempenho do paciente já estava adequado na 
avalição, mas ainda assim progressos foram 
vistos.   
Na Escala ASHA-FACS, os resultados do 
paciente mantiveram-se acima dos valores 
esperados, porém houve o declínio nos 
domínios: leitura, escrita e conceitos numéricos, 
planejamento diário, e consequentemente, na 
média geral da comunicação, em relação a 
primeira avaliação. Esses dados, podem ser 
indicativos de uma maior autopercepção e 
conscientização de suas dificuldades nesses 
aspectos ou piora do quadro geral, que como 
sabemos, é progressivo. 
Com relação a aplicabilidade do aplicativo, 
segundo o participante e o cuidador, ambos 
apontaram como ponto positivo o interesse do 
participante no uso da tecnologia. Como ponto 
negativo, a dificuldade para manuseio do 
computador, principalmente de maneira 
independente foi mencionada. 
Ao analisarmos o desempenho em nomeação 
do paciente com o Talk Around It 
especificamente, observou-se nas cinco 
primeiras sessões, respectivamente, 90%, 70%, 
70%, 67% e 83% de acertos. Durante essas 
sessões, o número total de estímulos 
apresentados foram 130. Em todos os itens em 
que houve anomias (35), exceto em quatro 
deles, o paciente se beneficiou de alguma pista 
para realizar o acesso lexical adequadamente. 
Dentre as pistas ofertadas, a que mais 
beneficiou o paciente foi a pista semântica 
(17/31 acertos após esta pista). 
Nas sessões de treino para uso independente 
do aplicativo, o paciente alcançou 100% de 
acertos nas quatro sessões. Nas quatro 
semanas em que o participante fez uso 
independente do aplicativo, a frequência variou 
entre duas a cinco vezes por semana (média= 3 

vezes por semana). Seu desempenho médio foi, 
respectivamente, 98%, 100%, 95%, 100% de 
acertos. 
Quanto ao efeito de generalização da habilidade 
de acesso lexical, na estratégia de elaboração 
de frases com palavras-alvo do aplicativo, o 
paciente não apresentou anomias, exceto em 
2/50 palavras selecionadas ao longo das cinco 
sessões. Já em relação à generalização da 
nomeação para itens não treinados, observou-
se maior frequência de anomias durante as oito 
sessões nas quais estratégias terapêuticas 
convencionais para melhorar o acesso lexical 
foram empregadas. 

 
CONCLUSÕES: 
 
Com base nos resultados obtidos, conclui-se 
que introduzir um recurso tecnológico, como um 
aplicativo móvel, na terapia fonoaudiológica é 
possível.   De modo geral, as avaliações pré e 
pós-terapia fonoaudiológica evidenciaram 
melhora da linguagem do paciente nos níveis do 
discurso e do acesso lexical, indicando que um 
programa terapêutico de seis meses de duração 
produziu efeitos positivos para a comunicação 
do paciente. Esses resultados evidenciam que é 
possível o uso do aplicativo estudado na pratica 
clínica em pacientes com DA em fase leve, 
embora estudos com uma população maior 
sejam necessários. 
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INTRODUÇÃO: 

Os óleos essenciais (OEs) são misturas de 

substâncias lipofílicas, odoríferas e voláteis, 

resultantes do metabolismo especial das 

plantas, sendo importantes na proteção contra 

fungos e bactérias, na polinização e na 

comunicação intraespecífica. Diferentes 

atividades farmacológicas são atribuídas aos 

OEs tais como antibacteriana, anti-inflamatória, 

sedativa, antiviral e antifúngica. Contudo, sua 

utilização em preparações farmacêuticas 

apresenta limitações intrínsecas devido ao seu 

perfil químico, tais como baixa solubilidade 

aquosa, elevada volatilidade e susceptibilidade 

a degradação por oxidação. O 

nanoencapsulamento apresenta-se como uma 

abordagem recente e promissora para melhorar 

a estabilidade física, modular a liberação sítio 

específica e potencializar as atividades 

terapêuticas dos OEs. Neste sentido, o objetivo 

do presente estudo foi preparar nanopartículas 

poliméricas para encapsulamento do óleo 

essencial de Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

Nanopartículas poliméricas de PLGA foram 

desenvolvidas por metodologia de 

emulsificação-difusão do solvente. A distribuição 

de tamanho e o potencial Zeta das 

nanopartículas foram determinados, 

respectivamente, pelas técnicas de 

espalhamento de luz dinâmico e mobilidade 

eletroforética, e sua eficiência de encapsulação 

obtida por extração com solvente seguida de 

quantificação por espectrofotometria UV-Vis. 

Metodologia de difusão através de membrana 

de diálise foi utilizada para avaliação do perfil de 

liberação do óleo essencial. Partículas 

nanométricas monodispersas com diâmetro 

médio de 276,99 ± 5,52 nm (IP 0,183 ± 0,04), 

carga superficial negativa (-16,06 ± 1,78 mV) e 

eficiência de encapsulação de 73,29 ± 8,96% 

foram obtidas. A liberação do óleo a partir das 

nanopartículas exibiu um perfil bifásico, com 

uma fase inicial rápida (27,56% liberado em 3,4 

h), resultante da presença de óleo essencial 

adsorvido à superfície, seguida por uma fase 

sustentada, a qual foi atribuída a barreira de 

difusão formada pela matrix de PLGA. O teor 

máximo de óleo liberado após 8 dias foi de 

83,91%, com eficiência de dissolução de 70,53 

± 2,21. 

 

CONCLUSÕES: 
 
Estes resultados destacam o potencial das 
nanopartículas poliméricas como sistema de 
entrega para o óleo essencial de C. citratus.  

 
AGRADECIMENTOS: 
  
FAPERJ, PROPPI/UFF, LAMATE/UFF. 
 



Ciências da Saúde 

Desenvolvimento de dispersões sólidas contendo Ibuprofeno e 
avaliação dos perfis de dissolução. 

Amanda do Valle Viana Vieira (IC), Thamyres Conti dos Santos (PG), 
Samanta Cardozo Mourão (PG), Deborah Quintanilha Falcão (PG). 
 
MTC/ Faculdade de Farmácia/ Lab. de Tecnologia Farmacêutica 

 

INTRODUÇÃO:  
 
O ibuprofeno (IBF) é um fármaco anti-
inflamatório não esteroidal derivado do ácido 
propiônico, muito utilizado como analgésico e 
antipirético, assim como para alívio de sintomas 
de artrite reumatoide e osteoartrite, dentre 
outras indicações. O fármaco é classificado 
como sendo de classe II segundo o Sistema de 
Classificação Biofarmacêutica (SCB) 
(apresentando baixa solubilidade e alta 
permeabilidade). Assim sendo, a dissolução do 
mesmo apresenta-se como fator limitante para o 
processo de absorção. 
O objetivo do presente projeto é a obtenção e 
caracterização de dispersões sólidas pelo 
método de fusão e obter e avaliar os perfis de 
dissolução através do cálculo de eficiência da 
dissolução.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Foram preparadas um total de 10 formulações 
de dispersões sólidas contendo Ibuprofeno pelo 
método de fusão, utilizando-se o polietilenoglicol 
4000 (PEG 4000) e o polietilenoglicol 6000 
(PEG 6000) como carreadores hidrofílicos 
inertes nas seguintes proporções PEG: IBF: 
(1:1, 2:1, 1:2, 2:0,5, 1:1,5). Para o preparo das 
dispersões, o fármaco foi solubilizado nos 
carreadores previamente fundidos. Após 
preparadas e secadas à temperatura ambiente, 
foram trituradas e calibradas utilizando-se tamis 
com abertura de malha de 250μm.      
Posteriormente, as mesmas foram 
caracterizadas segundo fluxo de pós, tendo sido 
calculados os respectivos índices de 
compressibilidade (índices de Carr - IC%).      
Utilizando-se o teste t de student para amostras 
pareadas como ferramenta estatística (através 

do software Bioestat 5.0), avaliou-se a 
existência de diferença estatisticamente 
significativa entre as dispersões preparadas 
utilizando-se PEG 6000 e PEG 4000 como 
carreadores.  
Os valores de ICm (%) dos pós variaram entre 
17,8% ± 0,56 e 34,5% ± 2,44 . O valor de IC (%) 
calculado para o Ibuprofeno puro foi de 29,8%. 
A análise estatística mostrou que não houve 
diferença significativa entre o fluxo de pós das 
dispersões preparadas utilizando-se PEG 6000 
ou 4000 como carreador. 
Para a quantificação de IBF nas dispersões 
sólidas, procedeu-se a construção de uma curva 
analítica. Para tal, preparou-se uma solução de 
10mg/mL de fármaco em NaOH 0,1M.  
Alíquotas dessa solução foram diluídas em 
NaOH 0,1M para a obtenção de soluções com 
as seguintes concentrações: 0,04, 0,06, 0,08, 
0,1, 0,12 e 0,16 mg/mL. Procedeu-se a leitura 
das absorvâncias dessas soluções no 
comprimento de onda de 264nm e as 
absorvâncias foram correlacionadas com as 
concentrações. A relação linear foi encontrada 
na faixa de concentrações empregada, obtendo-
se um valor de R

2
 de 0,9998. 

Para a obtenção dos teores das dispersões 
sólidas, foi pesada quantidade de cada uma das 
dispersões necessária para se obter soluções 
com concentração teórica de fármaco de 
10mg/mL em NaOH 0,1M. As soluções foram 
diluídas em NaOH 0,1M à concentração de 
0,08mg/mL. Procedeu-se 3 (três) diluições para 
cada uma das dispersões e realizou-se a leitura 
das absorvâncias em 264nm. Através da 
equação da reta obtida para a curva analítica 
plotada, calculou-se a concentração real de 
fármaco nas soluções. A concentração real foi 
correlacionada com a teórica para se obter o 
teor de fármaco em cada uma das dispersões. 



Para a quantificação de IBF nos ensaios de 
dissolução, foi construída uma curva analítica de 
fármaco em tampão fosfato de potássio pH 6,8. 
Para tal, foi preparada uma solução de 
10mg/mL de fármaco em NaOH 0,1M.  
Alíquotas dessa solução foram diluídas em 
tampão fosfato de potássio pH 6,8 para a 
obtenção de soluções com as seguintes 
concentrações: 0,02, 0,04, 0,1, 0,16, 0,22, 0,26 
e 0,3mg/mL. Procedeu-se a leitura das 
absorvâncias dessas soluções no comprimento 
de onda de 264nm e as absorvâncias foram 
correlacionadas com as concentrações. A 
relação linear foi encontrada na faixa de 
concentrações empregada, obtendo-se um valor 
de R

2
 de 0,9996. 

Figura 1. Perfis de dissolução do fármaco 
Ibuprofeno e das dispersões sólidas contendo 
Ibuprofeno em tampão fosfato de potássio pH 
6,8 

O cálculo das eficiências de dissolução (EDs 
(%)) foi feito a partir dos valores de área sob a 
curva (AUC) dos perfis de dissolução do IBF e 
das DS obtidos no intervalo de tempo (t) em que 
os ensaios foram realizados. 

 

 

 

 

 

 Tabela 1. Média das eficiências de dissolução 
(%) do fármaco e das formulações de dispersão 
com seus respectivos desvios padrões 
 DP= Desvio Padrão (n=3) 
 
 
CONCLUSÔES: 
 
No presente trabalho foram desenvolvidas com 
êxito dispersões sólidas de Ibuprofeno e todas 
apresentaram eficiência de dissolução 
significativamente superior ao do fármaco puro 
(ANOVA, P<0,05). Contudo não foi observado 
influência da proporção carreador:fármaco nos 
perfis de dissolução.  
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Figure 1: Logo PIBIC 
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INTRODUÇÃO:  
 

Atualmente, a maior parte das mortes no 
Brasil e no mundo ocorre devido a doenças 
crônicas não-transmissíveis, como diabetes 
e câncer. Esses agravos estão associados 
a um pequeno grupo de fatores de risco, 
incluindo maus hábitos na dieta e 
obesidade. Tais dietas costumam incluir 
produtos ultraprocessados, que além de 
apresentarem características intrínsecas de 
hiperpalatabilidade e durabilidade, também 
são os mais presentes em propagandas. 
Adicionalmente, consumidores não são 
capazes de identificar, com facilidade, o 
conteúdo nutricional de tais produtos. 
Diversas alternativas têm sido utilizadas 
para reduzir o apelo positivo destes 
produtos. Dentre elas, figuram os sistemas 
de rotulagem nutricional. Um deles é o 
semáforo nutricional, criado para prover 
uma informação simplificada sobre o 
conteúdo nutricional usando códigos de 
cores. Ele classifica níveis de açúcar, sódio, 
gordura trans e gordura saturada em alto, 
médio ou baixo usando as cores vermelho, 
amarelo e verde, respectivamente. Assim, 
pode auxiliar em escolhas alimentares mais 
saudáveis. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Os participantes visualizaram imagens de 
produtos ultraprocessados precedidas pelas 
diferentes cores do semáforo nutricional, e 
preencheram escalas referentes a 
diferentes dimensões afetivas e 
informações particulares. A fome foi capaz 

de aumentar a valência, a ativação e o 
desejo de consumo das imagens de 
alimentos ultraprocessados. Nas imagens 
precedidas pelo semáforo vermelho, os 
voluntários classificavam as imagens como 
mais insalubres quando comparado às 
condições “amarelo” e “verde”. Este efeito 
ocorreu independente do conhecimento 
nutricional, mas os indivíduos com maior 
conhecimento nutricional classificavam as 
imagens como mais insalubres de uma 
maneira geral. O conhecimento nutricional 
correlacionou-se à renda familiar. 
 
CONCLUSÕES: 
 
O semáforo nutricional vermelho é capaz de 
modificar a percepção de salubridade dos 
produtos ultraprocessados. A cor vermelha 
possui o potencial de promover escolhas 
mais saudáveis mesmo em indivíduos com 
baixo conhecimento nutricional. Existe um 
risco associado ao uso da cor verde, que 
pode ser interpretada como saudável. 
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INTRODUÇÃO 
 
Segundo dados da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), as infecções hospitalares (IH) 
representam atualmente uma preocupação de 
ordem internacional, pois envolve a atuação dos 
profissionais de saúde, a qualidade das 
instalações físicas e dos materiais de uso diário. 
Cerca de 234 milhões de pacientes são 
hospitalizados por ano em todo o mundo, 
destes, um milhão morre em decorrência de 
infecções hospitalares.  
A causa mais frequente de surtos de infecção 
nas instituições de cuidados de saúde é a 
transmissão de microrganismos pelas mãos dos 
profissionais de saúde. As mãos devem ser 
lavadas e descontaminadas com frequência 
durante o cuidado aos pacientes. 
Este trabalho justifica-se pelo fato de que a 
técnica correta de higienização das mãos vem 
sendo descrita em diversos manuais publicados 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA e Ministério da Saúde – MS. O último 
manual publicado por estas agências foi 
Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica 
Aplicada à Prática. 
Esse manual traz a iniciativa da OMS, que por 
meio da Aliança Mundial para a Segurança do 
Paciente, tem dedicado esforços no sentido de 
elaborar diretrizes e estratégias para a 
implantação de medidas visando a adesão dos 
profissionais de saúde às práticas de 
higienização das mãos. A Aliança desperta a 
consciência e o comprometimento político para 
melhorar a segurança na assistência à saúde e 
apoia os Estados Membros da OMS no 
desenvolvimento de políticas públicas e práticas 
para a segurança do paciente. Tal iniciativa está 
direcionada para os serviços de saúde, 
envolvendo os profissionais, os pacientes e a 
comunidade, com o objetivo de reduzir os riscos 

inerentes a infecções relacionadas à assistência 
à saúde (IRAS). 
Este estudo teve como objetivo observar e 
analisar o procedimento de HM, bem como 
fatores associados (compreensão da técnica de 
HM; a adequação na sua execução; 
conhecimento de sua importância; e suas 
barreiras), realizado pela equipe de enfermagem 
do CTI do Hospital Universitário Antônio Pedro. 
Trata-se de uma pesquisa descritiva, com 
abordagem quantitativa, de natureza aplicada, 
do tipo observação sistemática não participante, 
cujo objetivo é avaliar a execução da técnica de 
higienização das mãos pela equipe de 
enfermagem, descrevendo como ocorreu esse 
procedimento e identificando as técnicas não 
realizadas pela equipe de enfermagem. 
Neste estudo aplicaremos a técnica de 
entrevista com os profissionais de enfermagem 
do HUAP, seguindo o roteiro pré-elaborado a 
partir da etapa anterior da observação não 
participante. A participação na pesquisa se dará 
após a ciência do termo de consentimento e 
assinatura do termo. 
A coleta de dados foi realizada em três etapas. 
Na primeira, ocorreu um diagnóstico situacional 
no setor atribuindo aos critérios de inclusão e 
exclusão dos setores do HUAP. Na segunda 
etapa foi a aplicação do checklist através da 
observação não participante. A terceira etapa da 
pesquisa foi compreendida pela análise das 
informações obtidas através da observação não 
participante. Estas foram agrupadas e 
organizadas, identificando, assim, as principais 
intercorrências encontradas. 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Os participantes do estudo contaram com 10 
técnicos de enfermagem e 7 enfermeiros que 
aceitaram participar da pesquisa. 
De acordo com os dados analisados durante a 
observação não participante, notou-se que 
dentre os técnicos de enfermagem participantes 
da pesquisa, apenas um realizou o passo que 
aborda a fricção do dorso dos dedos contra a 
palma da mão. O ato de esfregar o polegar com 
movimentos circulares foi visto somente em um 
técnico de enfermagem. Nenhum deles realizou 
a fricção das polpas digitais e unhas contra a 
palma da mão. Dez técnicos realizaram o 
procedimento de esfregar os punhos. Por se 
tratar de uma torneira sem acionamento 
automático, deve ser fechada com o auxílio de 
papel toalha, o que não foi visto sendo realizado 
por um dos técnicos. Nenhum deles realizou a 
higienização das mãos no tempo adequado, 
preconizado pela ANVISA. 
Todos eles realizaram a higienização após a 
exposição a fluidos corporais, após o contato 
com o paciente e após o contato com áreas 
próximas ao paciente e antes do contato com os 
pacientes. 
Os dados analisados relacionados aos 
enfermeiros do setor mostram que apenas um 
dos enfermeiros realizou o procedimento de 
esfregar o dorso dos dedos contra a palma da 
mão. O ato de esfregar o polegar e de esfregar 
os punhos não foi visto sendo realizado por um 
deles. Nenhum obteve sucesso em relação ao 
tempo de duração do procedimento. 
Os momentos de higienização observados nos 
enfermeiros mostraram que apenas um deles 
realizou o procedimento antes do contato com o 
paciente e antes da realização de 
procedimentos. Todos eles realizaram a 
higienização nos momentos após a exposição a 
fluidos corporais, após o contato com o paciente 
e após o contato com áreas próximas ao 
paciente. 
Com base nesses resultados que obtivemos, há 
uma necessidade de dar continuidade com esse 
projeto trabalhando junto com a equipe do CTI, 
para que esses números mudem para melhor. 
Sabemos que por muitas vezes a inadimplência 
da higienização das mãos é determinado pela 
ausência de equipamentos necessários e pela 
falta de implementação de estímulos, dentro de 
uma instituição, e punições aos negligentes. 
Com isso, a parceria com a educação 
permanente será de extrema importância a fim 

de promover a prevenção e controle das 

infecções. 
 
CONCLUSÕES 
 
Para a assistência, é palpável que esse estudo 
pode trazer avanços no que diz respeito ao 
ambiente hospitalar com um todo e que discutir 
temáticas como essa só faz com que haja 
avanços na assistência à saúde. Percebemos 
que ao longo da pesquisa os profissionais da 
assistência não desenvolviam o papel da 
gerência. A união desses papéis é fundamental 
para a segurança do paciente. Essa divergência 
sobre os conceitos de administrar e cuidar, no 
entanto, não deveria fazer parte do discurso 
geral do enfermeiro, uma vez que as atividades 
relacionadas a esse dia a dia consistem nesses 
dois processos: cuidar e o administrar.  
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INTRODUÇÃO:  

 

O fluoreto tem sido utilizado para a prevenção e 

paralisação do processo de cárie e tem 

demonstrado a sua eficácia. Entretanto a sua 

capacidade de promover a remineralização é 

limitada pela disponibilidade de íons cálcio e 

fosfato. A combinação de fluoreto contendo íons 

cálcio e fosfato biodisponíveis foi proposto 

como tratamento efetivo para os estágios iniciais 

de cárie. Durante o processo de remineralização, 

a presença do fluoreto, do cálcio e do fosfato é 

indispensável e mante-los disponíveis na mesma 

formulação é um dos maiores desafios, pois o 

fosfato e o cálcio acabam reagindo entre si. Por 

isso, novas tecnologias têm sido lançadas com o 

objetivo de melhorar a eficácia desses produtos. 

Um deles é a caseína fosfopeptideo-amorfo 

(CPP-ACP) que tem a capacidade de estabilizar 

o cálcio e o fosfato em um estado amorfo. E está 

disponível como produto dental profissional que 

inibe a progressão da cárie e remineraliza lesões 

superficiais de esmalte. Apesar disso, os 

modelos in vitro de remineralização do esmalte 

tem sido amplamente utilizado para prever a 

eficácia anticariogênica do tratamento com CPP-

ACP. Produtos de fosfato tricálcico (fosfato de 

β-tricálcio funcionalizado; fTCP) é um agente 

que trabalha em sinergia com o flúor para que se 

crie um mineral mais forte, mais resistente a 

ácidos em relação ao que é possível com o flúor, 

β- TCP ou fTCP sozinho. Este trabalho avaliou a  

a influência da CPP-ACPF (MI Paste Plus-MPP) 

creme e fTCP sobre prevenção de 

desmineralização de esmalte bovino. As 

mudanças superficiais e químicas após o 

tratamento com pasta de dente foram  avaliadas  

por testes de microdureza e espectroscopia de 

raios X de dispersão de energia (EDS). O 

segundo objetivo  deste trabalho foi avaliar o 

cálcio e a concentrações de fosfato disponíveis 

nas soluções de remineralização e 

desmineralização após cada ciclo de 24hs e 

48hs. Neste estudo sugeriu que pastas de dente 

contendo alto teor de flúor e cálcio (Clinpro ™ 

5000) poderiam fornecer proteção adicional 

contra desmineralização dental quando 

comparada a CPP-ACPF (MPP) e dentífricio 

fluoretado regular (NaF, 1100 ppm F) 

Para este trabalho foram utilizados dentes 

bovinos armazenados em solução saturada de 

0,1% de timol (pH 7,0). A partir disso, foram 

preparadas placas de esmalte (4 x 4 mm) e 

montadas com cera pegajosa em blocos de 

plexiglás. Depois de incorporar os blocos em 

resina acrílica, as superfícies bucais dos 

espécimes de esmalte (4 x 4 x 2 mm) foram 

molhados com papel SiC (400, 600 e 1200 grits) 

para obter superfícies planas. Os espécimes 

foram então polidos usando um polimento de 

diamante de 1μm suspensão com um pano de 

polimento. Os espécimes de esmalte foram 

distribuídas em quatro grupos de 20: G1-MPP 

(MI Paste Plus 0,2% de fluoreto de sódio, 

Recaldent ™, GC Corporation, Tóquio, Japão); 

G2-FD (Crest ™ Cavity Protection; 0,243% 

NaF, Procter & Gamble); G3-CLP (Clinpro 

™5000; 1,1% NaF, 3M ESPE, EUA); e G4-CO 

(Controle sem fluoreto, baseado em sílica 

dentifrício; Daudt Ltda, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil). Antes da ciclagem de pH, cada espécime 

de esmalte foi imerso em 10 mL de saliva 

artificial por 24 h. Em seguida, os espécimes de 

esmalte foram submetidas ao ciclo de pH 

durante 10 dias a 37 ° C. Os espécimes foram 

imersos separadamente em 10 mL da solução de 



desmineralização (8-10 h,12-14 h, 16-18 h), e 

nas horas restantes (18 h dia) foram transferidos 

para um solução de remineralização (10 mL). 

Para as condições padrão de ciclagem do pH 

foram usadas diariamente cronograma de três 

exposições de duas horas de desmineralização e 

duas exposições de duas horas de 

remineralização. Após a última 

desmineralização, os espécimes foram imersos 

em solução de remineralização durante 24 h (6 h 

de desmineralização e 18 h de remineralização). 

Em cada transferência entre as diferentes 

soluções, todos os espécimes foram enxaguados 

em água destilada durante 1 minuto antes e 

depois de qualquer mudança de solução ou 

aplicação de pasta de dentifrício e eles foram 

secados com uma torre de papel macia. Os 

produtos foram aplicados em uma pasta em 

proporção de pasta de dente 1: 3: água 

desionizada. Assim, os espécimes foram 

expostos às suspensões de dentifrício uma vez 

por dia durante três minutos após a primeira 

desmineralização todos os dias. Um padrãode 60 

mL  foi aplicado a cada grupo. As soluções 

foram renovadas a cada 48 h . As soluções 

DES/RE foram avaliadas com relação a 

concentração de Cálcio(Ca) e Fosfato (P) após  

ciclos de 24 e 48 horas. Após esta etapa os 

espécimes foram cortados no sentido do longo 

eixo do dente, incluídos em disco de resina 

acrílica e a  dureza a dureza transversal foi 

realizada de 10 a 150 micrometros, com um 

penetrador de diamante Knoop sob carga de 25g 

por 10s, nas distancias de 10 a 150 micrometros.  

Duas fileiras de oito indentações separadas por 

uma distância de 100 μm foram feitas na região 

central de cada bloco. A média das duas 

indentações feitas em cada fileira foi usado 

como o valor da linha de base SMH. Os dados 

foram avaliados mediante teste estatístico 

ANOVA e Tukey (p<0,05). Testes estatísticos 

não paramétricos foram utilizados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES:  

Foram feitos os testes de dureza das amostras a 

partir de 10 µm da margem do esmalte até a 

profundidade de 150 µm. A media obtida em 

cada distância da dureza KHN (knoop hardness 

number) foram analisadas estatísticamente 

utilizando o teste de Kruskal-Wallis. Assim, foi 

observado que entre os grupos não houve 

diferença estatística quando considerado a 

distância e o grupo (p<0.05) 

Observa-se na Tabela 1 que o maior resultado, 

na distância mais superficial (10 µm) 

considerando a média aritmética, foi o grupo 

G3- CL (Clinpro ™5000; 1,1% NaF, 3M ESPE, 

EUA), embora sem diferença estatística (p<0.01) 

 

Dessa forma, o presente estudo teve o intuito de 

avaliar se a desmineralização do esmalte poderia 

ser prevenida pela presença de cálcio  e cálcio e 

fosfato através da análise da dureza transversal 

dos blocos de esmalte preparados previamente. 

Porém não foi avaliado nenhuma diferença 

estatística relevante no atual estudo (p<0.05). 

No entanto, segundo Myiahara et al., (2016), em 

estudo feito avaliando a dureza transversal no 

grupo MI Paste Plus e outros grupos os 

espécimes demonstraram uma diferença 

estatisticamente significante na dureza 

transversal após tratamento. Esse estudo, 

portanto, demonstrou que o grupo MI Paste Plus 

pode reduzir a perda mineral no modelo de cárie 

in vitro. Segundo Oliveira et al., (2014), foi 

relatado também que MI Paste Plus pode reduzir 

lesões cariosas em blocos de esmalte 

desmineralizados sob condições laboratoriais e 

dentro de um modelo de ciclagem de pH. No 

entanto, a formula da saliva artificial utilizada 

nesse estudo continha diferentes concentrações 

de ions cálcio e fósforo quando comparadas ao 

presente estudo. Além disso, em outro estudo, 

segundo Souza et al., (2017), O ClinproTM 

5000 demonstrou ter o efeito mais protetor 

contra a desmineralização; no entanto, % SMH 

foi semelhante para todos os grupos. Portanto, o 

ClinproTM 5000 demonstrou não oferecer 

proteção adicional contra a desmineralização 

dental quando comparado ao creme dental com 



flúor comum (NaF, 1100ppm F). No presente 

trabalho esta diferença também não foi 

observada em profundidade. 

 No atual estudo, portanto é necessário lembrar 

que o processo de desmineralização do esmalte 

está relacionado ao valor do pH e ao conteúdo 

iônico do cálcio, fosfato e flúor que determina o 

grau de saturação dos minerais no dente. Sendo 

assim, fatores provavelmente contribuíram para 

que não houvesse uma diferença estatística 

observada quando analisados os resultados de 

dureza transversa, bem como o fato de que, em 

profundidade, o meio já era uma solução 

remineralizadora e o tempo de ciclagem pode 

não ter sido suficiente para que tenha tido um 

desafio cariogênico em que possa ser observado 

muita diferença.As análises de microdureza têm 

sido amplamente utilizadas para avaliar as 

mudanças esmalte após o tratamento com creme 

dental. [15] No que diz respeito à des- e 

remineralização, determinações de microdureza 

podem fornecer evidências indiretas de perda e 

ganho mineral. Se o os valores do comprimento 

de indentação aumentam, o tecido perdeu 

mineral; se os valores do comprimento de 

endentação diminuição da magnitude, o tecido 

provavelmente ganhou mineral 

 

CONCLUSÕES: 

 

Os materias testados não apresentaram 
diferença estatisticamente significativa quando 
considerado o dentifricio e a distância da 
margem. 
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INTRODUÇÃO:  
 
A prevenção de doenças bacterianas veiculadas 
por alimentos requer estratégias para interromper 
vários modelos de transmissão. O controle e a 
prevenção de patógenos veiculados por leite é de 
primordial importância para a saúde pública. 
Escherichia coli produtora de toxina Shiga (STEC) 
é um dos patógenos mais comumente veiculados 
por leite cru na Europa e Estados Unidos. STEC 
está envolvida em casos graves de doença 
humana, onde complicações podem levar a morte. 
O gado bovino é o principal reservatório de STEC. 
A toxina Stx é o principal fator de virulência de 
STEC. No entanto, apesar de sua relevância, a 
produção de Stx isoladamente não é suficiente 
para provocar doença, assim, nem todos os 
sorotipos de STEC são patógenos humanos. A 
investigação de genes associados à virulência de 
STEC pode auxiliar na identificação das cepas 
com potencial patogênico. Este trabalho tem por 
objetivo avaliar STEC a partir de amostras de 
fezes do gado leiteiro e do leite cru. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 
Neste trabalho adotamos a PCR (Reação em 
cadeia da polimerase) para a triagem das 
amostras fecais, de leite cru e de água 
carreadoras do gene stx, com grande economia 
de recurso e tempo. Devido a sua alta 
sensibilidade, especificidade e rapidez, a técnica 
da PCR pode desempenhar com sucesso o papel 
de método de triagem, tornando-se uma 
importante ferramenta para estudos 
epidemiológicos. A detecção de genes a partir de 
amostras de fezes e de alimentos não garante o 
isolamento de células viáveis, no entanto, a 
presença do gene stx é indicativo da ocorrência de 
STEC. Foram coletadas 373 amostras, sendo 
estas 301 amostras de swab retal (amostras 
fecais), 63 amostras de leite cru e 9 amostras de 

água, de propriedades leiteiras das regiões norte e 
noroeste fluminense. Das 373 amostras 225 
(60,32%) apresentaram o gene stx, 191/301 
(63,45%) amostras fecais, 32/63 (50,79%) 
amostras de leite cru e 2/9 (22,2%) amostras de 
água. A partir das amostras de leite cru foram 
isoladas 21 colônias de E. coli não-fermentadora 
de sorbitol e 16 colônias fermentadora de sorbitol; 
a partir das amostras de água 13 colônias não-
fermentadora de sorbitol e 2 colônias fermentadora 
de sorbitol. As STEC não fermentadores de 
sorbitol, a partir das amostras de leite cru e água, 
sugerem que estes isolados possivelmente 
pertencem ao sorotipo O157:H7. As 57 
suspensões polimicrobianas de origem fecal stx-
positiva da região Norte Fluminense foram 
submetidas a PCR multiplex para pesquisa dos 
genes rfb O111, O113 e O157. Sete (11,9%) 
suspensões polimicrobianas apresentaram o gene 
rfbO157, 1 (1,7%) apresentou o gene rfbO113 e 
nenhuma apresentou o gene rfbO111. STEC 
O157:H7 foi isolada a partir das sete suspensões 
polimicrobianas positivas para o gene rfbO157, 
todas apresentaram o gene flicH7, que codifica 
para o antígeno H7, além dos genes stx2c, eae γ, 
tir γ, espA γ, espB γ, ler, EHEC-hlyA, espP, astA e 
iha. STEC pode chegar ao leite cru através de 
contaminação direta ou indiretamente com fezes 
bovina, a água também pode ser uma fonte de 
propagação da bactéria no ambiente. 
 
CONCLUSÕES: 
 
A elevada ocorrência de STEC em fezes bovina, 
confirma a importância do gado bovino como 
reservatório desta categoria de E. coli, incluindo o 
sorotipo O157:H7. O leite cru é um importante 
veículo de STEC, e a água pode disseminar esta 
bactéria na propriedade rural. A coleção de genes 
marcadores de virulência apresentados pela STEC 
O157:H7 isoladas de bovinos neste estudo, 
indicam o potencial patogênico destes isolados. 



Para a obtenção de produtos lácteos seguros é 
necessária a adequação dos produtores rurais às 
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INTRODUÇÃO:  

 

Pacientes com doença renal crônica (DRC), 

principalmente os que estão em hemodiálise 

(HD), possuem alta taxa de mortalidade 

cardiovascular e, dentre os fatores de risco, 

destaca-se a inflamação e o estresse oxidativo. 

Várias são as estratégias para reduzir tais 

complicações nesses paciente e, a 

implementação de exercícios físicos parece ser 

boa estratégia. De fato, trabalho realizado pelo 

nosso grupo observou que após 3 meses com 

exercício de força, pacientes com DRC em HD 

apresentaram redução na expressão do NF-kB 

e aumento do fator nuclear eritroide-2 

relacionado ao fator 2 (Nrf2), fatores  envolvidos 

na defesa celular contra o estresse oxidativo e 

inflamação. Diante deste contexto, o presente 

estudo teve como objetivo verificar possíveis 

alterações nos marcadores inflamatórios e 

antropométricos em pacientes com DRC em 

hemodiálise, após um programa de exercícios 

aeróbicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Trata-se de um estudo longitudinal onde 14 

pacientes com DRC em HD foram submetidos a 

três sessões de exercício aeróbico (bicicleta)  

 

 

por semana, durante as sessões de diálise, 

totalizando 36 sessões (3 meses de 

treinamento). Amostras de sangue foram 

coletadas em jejum, antes e após 3 meses de 

exercícios. Após esses 3 meses, os pacientes 

ficaram durante o mesmo período sem nenhuma 

intervenção e em seguida, o material biológico  

foi novamente coletado (controle). A avaliação 

do estado nutricional e as análises bioquímicas, 

incluindo exames de rotina e valores de TNF-

alfa e MDA (malonaldeído) foram realizadas 

antes e após cada período do estudo (exercício 

e controle). Também foi analisada a adequação 

dialítica medida por Kt/V.   

Não houve diferença nos valores de TNF-alfa e 

MDA em ambos os grupos. O grupo exercício 

apresentou redução dos valores de ureia após 3 

meses de 48,1 ± 12,4 para 40,6 ± 10,0 

(p=0,018) e, consequentemente nos valores de 

Kt/V, que aumentou de 1,52 ± 0,2 para 1,62 ± 

0,2 (p=0,028). Foi observada diferença 

significativa na circunferência da cintura no 

grupo controle, onde houve aumento de 83,4 ± 

8,3 para 88,7 ± 13,1 (p=0,032). Não foram 

observadas diferenças significativas nos demais 



parâmetros avaliados. Houve boa adesão dos 

pacientes ao programa de exercício aeróbico. 

O aumento do Kt/V após um programa de 

exercícios já foi visto por outros autores e pode 

ser explicado pelo fato do exercício durante a 

diálise aumentar o fluxo sanguíneo muscular e a 

área de superfície capilar, aumentando o fluxo 

de ureia do tecido para o compartimento 

vascular e, consequentemente, a depuração de 

ureia sérica. Quanto aos parâmetros 

antropométricos, foi visto diferença significativa 

no grupo controle com relação ao grupo 

exercício, onde os pacientes após 3 meses 

tiveram aumento da circunferência da cintura, o 

que pode se explicar pela ausência do exercício 

aeróbico neste grupo. 

 

CONCLUSÕES: 

 

O programa de exercício aeróbico trouxe 

benefício para os pacientes, tanto com relação à 

eficiência da hemodiálise, representada pelo 

Kt/V, quanto com relação aos parâmetros 

bioquímicos.  
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INTRODUÇÃO: 
 
A perda total de dentes (edentulismo) ainda é 
aceita pela sociedade como algo normal e 
natural com o avanço da idade, e não como 
reflexo da falta de políticas preventivas de 
saúde. Dos problemas bucais existentes no 
paciente da terceira idade, a perda de dentes é 
um dos mais frequentes. Dados do Ministério da 
Saúde (2011) demonstram que o número de 
edêntulos totais em um ou em ambos os arcos 
excede os 30 milhões de pessoas no Brasil. A 
perda da dentição permanente influenciará na 
mastigação e, consequentemente, na digestão, 
bem como na gustação, na pronúncia e na 
estética (ROSA et al., 2008). 

Além da insatisfação co                 
                                          
                             , tais como 
depressão por ausência de elementos dentais 
(reflexos na auto-imagem e na auto-estima), 
sintomas de desadaptação, com prejuízos nos 
relacionamentos social, familiar, amoroso e 
profissional (WOLF, 1998). Em razão de 
problemas de saúde bucal, cerca de 11% a 14% 
dos idosos relatam que evitam sorrir e dar 
risadas impactando diretamente na qualidade de 
vida relacionada a saúde bucal de edêntulos 
(DABLE et al., 2013;  MADHURI et al., 2014)  

A qualidade de vida (QV) tem um conceito 
amplo que inclui a percepção subjetiva do 
indivíduo sobre bem-estar através de todos os 
domínios da vida, incluindo aqueles 
relacionados à saúde física e emocional, assim 
como o contexto social (Bonomi et al., 2000). A 
qualidade de vida relacionada a saúde bucal 
(QVRSB) é um construto multidimensional que 
reflete, entre outras coisas, o conforto do 
indivíduo quando se alimenta, durante o sono, 
nas interações sociais, na autoestima, e na 
satisfação com a saúde bucal (Oral health in 
America, 2000). 

Nesse contexto, a prótese total removível 
assume forte importância diante deste cenário 
nacional e impacto da edentulismo total na 
qualidade de vida do indivíduo, refletindo 
inclusive no seu convívio familiar. Apesar do alto 
índice de sucesso exibido pelos implantes 
osteointegráveis, ainda é expressivo o número 
de usuários de próteses totais removíveis 
devido a alta prevalência de edêntulos totais em 
um ou em ambos no Brasil e em que  muitos 
não apresentam condições anatômicas, 
financeiras ou de saúde geral que permitam 
uma proposta de tratamento mais invasiva. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
O presente estudo está em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº196/96, tendo sido 
aprovado sob parecer  880.827 pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa Universidade Federal 
Fluminense do Instituto de Saúde de Nova 
Friburgo. 

Uma explicação sobre o estudo e autorização 
prévia por escrito do paciente foi obtida na 
forma de consentimento pós-informação com 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). 

A amostra, obtida de forma consecutiva, 
contempla pacientes com novas PTR instaladas 
nas clínicas do Curso de Odontologia da 
Universidade Federal Fluminense – Instituto de 
Saúde de Nova Friburgo de pacientes do 
período de setembro de 2017 a junho de  2018 

Inicialmente foi conduzido um estudo pré-teste 
em 10 indivíduos participantes da pesquisa a fim 
de identificar o entendimento das perguntas e a 
estabilidade do instrumento. Foi aplicado o 
instrumento Oral Health Impact Profile (OHIP-
Edent) destinado a avaliar o impacto das 
condições de saúde bucal na qualidade de vida 
em pessoas edêntulas sob forma de entrevista 



em duas fases diferentes: A1 (baseline), antes 
da instalação da prótese e A2, 3meses após a 
instalação da prótese.  

Para a análise quantitativa dos resultados, os 
dados foram tabulados em um programa 
estatístico (SPSS 19.0) e analisados através 
dos testes estatísticos pertinentes, sendo que 
aqueles que apresentarem diferença estatística 
em nível de 5%  foram considerados 
estatisticamente significantes. A frequência 
relativa (%) de todas as variáveis para 
caracterização da amostra foi obtida. Os 
escores do índice OHIP-Edentforam calculados 
pelo método aditivo, somando os códigos de 
resposta numérica para cada item. 

136 pacientes foram convidados a participar 
deste estudo. Desses, 15 não preencheram os 
critérios de inclusão. Dos 121 participantes que 
receberam o tratamento, não houve relatos de 
efeitos colaterais ou insatisfação do tratamento, 
15 pacientes não retornaram para a segunda 
entrevista devido a mudanças de endereço / 
número de telefone, quatro não retornaram para 
o acompanhamento e dois morreram. Assim, a 
amostra final consistiu em 100 pacientes com 
edêntulos. 17,3% foram considerados perdidos 
no estudo. A idade média era de 62,81, sendo 
35 homens e 65 mulheres. 

Os escores médios de OHIP-Edent foram 14,99 
(dp 9,97) e 0,53 (dp 1,68), enquanto os escores 
médios foram 13,5 e 0,00 (P <0,001 teste de 
Wilcoxon), antes e depois do tratamento, 
respectivamente. Quando as subescalas 
(limitação funcional, dor psicológica, desconforto 
psicológico, deficiência física, deficiência 
psicológica, deficiência social e desvantagens) 
foram analisadas no presente estudo, as 
emoções parentais apresentaram os maiores 
escores de impacto na antes do tratamento: 
limitação funcional (3,44dp 2,38) e incapacidade 
física (3,36 dp2,74) e redução insignificante 
após tratamento: dor física (0,12 dp0,51). 

A pontuação geral de resposta da OHIP-Edent 
diminuiu 14,46 pontos, caracterizada por uma 
grande diminuição desses escores. O SRM 
marcou 1,74, representando uma capacidade de 
resposta satisfatória (grande capacidade para 
detectar mudanças clínicas). Esta grande 
capacidade de resposta também pode ser 
observada para limitação funcional, dor física, 
desconforto psicológico, deficiência física e 
deficiência psicológica. A subescala de 

incapacidade social e desvantagem apresentou 
capacidade de resposta moderada. . 

CONCLUSÕES: 

Os escores do OHIP-EDENT indicaram que o 
edentulismo tem um impacto significativo no 
QVRSB. O pós-tratamento foi observado como 
uma diminuição positiva do impacto. O OHIP-
EDENT (versão brasileira) apresenta boa 
sensibilidade para detectar mudanças no 
paciente edêntulo. 

 
 
 
 

Figure 1: Logo PIBIC 
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INTRODUÇÃO: 
 
A dieta desempenha papel importante na 
manutenção da saúde e na progressão de 
estados patológicos. Acredita-se que a 
exposição permanente a dieta com alto teor de 
gordura saturada leva ao desenvolvimento e 
progressão da obesidade, resistência à insulina, 
diabetes tipo II e doenças cardiovasculares. 
Propõe-se que a ligação entre dietas 
hiperlipídicas e o desenvolvimento de certas 
patologias seja mediado pelo desbalanço 
oxidativo em prol do aumento da produção de 
espécies reativas de oxigênio (EROS), tais 
como peróxido de hidrogênio e radical hidroxila. 
A geração de radicais livres constitui um 
processo contínuo e fisiológico, 
desempenhando funções biológicas 
importantes. Entretanto, o desequilíbrio entre os 
sistemas pró-oxidante e antioxidante, com 
predomínio da ação oxidante, resulta no 
chamado estresse oxidativo. Para limitar os 
níveis intracelulares de EROS e controlar a 
ocorrência de eventuais danos, as células 
apresentam um importante sistema de defesa 
enzimático composto por enzimas antioxidantes 
endógenas, como a glutationa peroxidase 
(GPx), superóxido dismutase (SOD) e a 
catalase (CAT). Alguns estudos enfatizam que a 
produção de radicais livres encontra-se 
aumentada após a realização de uma dieta com 
alto teor de lipídios saturados e/ou 
transaturados. Dessa forma, os níveis séricos 
de enzimas antioxidantes também se encontram 
aumentados, em virtude da resposta 
compensatória para manter a homeostase. Na 
tentativa de controlar o estresse oxidativo, 
começou-se a avaliar a função de substâncias 
protetoras que ocorrem naturalmente em 
alimentos, como os polifenóis presentes nas 
uvas. Muitos estudos têm apontado suas 
propriedades antioxidantes e seu papel na 
neutralização de radicais livres, sendo 
considerados poderosos antioxidantes. Em se  

 
 
tratando de seus efeitos fisiológicos, os 
polifenóis conseguem prevenir o dano oxidativo 
e apoptose através da neutralização dos 
radicais livres, além de serem doadores de 
hidrogênios e prevenirem a peroxidação lipídica. 
Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar 
o efeito do consumo de dieta hiperlipídica 
associada a ingestão de bebidas ricas em 
polifenóis sobre a atividade plasmática das 
enzimas catalase, superóxido dismutase e 
glutationa peroxidase. 
Foram utilizados 25 Rattus novergicus Wistar 
albino, fêmeas, adultas (90 dias), divididos em 5 
grupos(n=5): Grupo Controle (GC): ração à 
base de caseína balanceada. Grupo 
Hiperlipídico (GH): ração à base de caseína 
hiperlipídica (25% gordura saturada). Grupo 
Suco de Uva Tinto Integral (SUTI): suco de 
uva tinto integral  e ração à base de caseína 
hiperlipídica (25% gordura saturada). Grupo 
Vinho Tinto (VT): vinho tinto (10mL/dia), e 
ração à base de caseína hiperlipídica  (25% 
gordura saturada). Grupo Solução de 
Resveratrol (SR): solução de resveratrol, e 
ração à base de caseína hiperlipídica (25% 
gordura saturada). O experimento teve a 
duração de 60 dias. Aprovação do comitê de 
ética da UFF (protocolo 473). A determinação 
da atividade plasmática das enzimas SOD, CAT 
and GPx foi realizada por espectrofotometria 
(espectofotômetro Beckman mod DU 640; 
Fullerton, CA, USA). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 
A atividade da SOD é apresentada na figura 
1. Todos os grupos apresentaram 
concentrações plasmáticas semelhantes de 
SOD (CG 9,01 ± 2,96; HFD 11,00 ± 2,59; GJ 
10,23 ± 1,63; VT 10,34 ± 2,89; SR 9,19 ± 1,07 U 
/ mg de proteína). A atividade da CAT dos 
grupos HFD 5,40 ± 1,85; GJ 4,11 ± 1,39; RW 
6,82 ± 1,5; RS 2,86 ± 1,49 U / mg de proteína foi 



semelhante ao CG (2,98 ± 1,28 U / mg de 
proteína)(Figura 2).  
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Figure 1: Atividade da enzima SOD   
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Figure 2: Atividade da enzima CAT   

A atividade da glutationa peroxidase é 
apresentada na Figura 3. O grupo GJ 
apresentou (63,20 ± 12,8 K / gHb / s) atividade 
enzimática semelhante ao CG (14,6 ± 8,21 K / 
gHb / s), mostrando que o suco de uva foi 
efetivo no controle do estresse oxidativo 
mediado pela dieta rica em gordura.  
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Figure 3: Atividade plasmática da Gluthationa peroxidase: 

Nos outros grupos houve um aumento na 
atividade GPx, possivelmente demonstrando 
maior necessidade dessa enzima para a 
neutralização de EROS a partir do consumo da 
dieta rica em gordura, associada ou não ao 
consumo de vinho tinto e / ou solução de 
resveratrol Dietas com alto teor de gordura 

estão associadas ao aumento do estresse 
oxidativo. Apenas a atividade de GPx foi afetada 
pela alta ingestão de lipídios, apresentando 
maior atividade em grupos que receberam dieta 
hiperlipídica. Semelhante a outros estudos que 
relataram melhor controle do estresse oxidativo 
após a ingestão de suco de uva, no presente 
estudo, o grupo SUTI apresentou menor 
atividade de GPx, apontando para um possível 
efeito protetor do suco de uva contra produção 
de EROS induzido pelo consumo da dieta 
hiperlipídica. Possivelmente, a presença de 
etanol no VT proporcionou ambiente mais 
oxidativo. A suplementação de resveratrol, 
embora pareça ser uma promessa no controle 
do estresse oxidativo, neste estudo, não trouxe 
nenhum benefício. Analisando a atividade 
antioxidante relacionada ao sistema enzimático, 
no modelo experimental deste estudo, o 
resveratrol não demonstrou nenhum efeito 
benéfico, o vinho pode atuar como um 
prooxidante devido ao teor de etanol e o suco 
de uva parece minimizar os efeitos de uma dieta 
rica em gordura. 
 
CONCLUSÕES: 

 
A atividade plasmática da enzima glutationa 
peroxidase é aumentada pelo consumo da dieta 
hiperlipídica, pela ingestão de vinho tinto e de 
grandes doses de resveratrol. Assim, neste 
modelo experimental, o suco de uva mostrou ser 
o mais eficaz para minimizar os efeitos 
deletérios da dieta hiperlipídica, possivelmente 
devido ao conjunto de compostos bioativos, 
presentes na matriz do alimento, que atuaram 
de forma sinérgica no sistema antioxidante. O 
resveratrol não apresentou nenhum benefício e 
o vinho tinto demonstra um possível efeito 
prejudicial. 
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INTRODUÇÃO:  
 
Feridas crônicas são um problema de saúde 
pública, já que representam um impacto 
significativo na qualidade de vida dos pacientes 
e um grande custo ao sistema público. 
Pseudomonas aeruginosa e Sthapylococcus 
aureus são duas bactérias frequentemente 
isoladas de feridas. Uma vez que, a presença e 
a carga bacteriana são fatores que interferem na 
cicatrização da ferida, o desenvolvimento de um 
método rápido e sensível que permita a 
determinação e quantificação bacteriana se 
mostra importante para melhor caracterização 
da ferida e consequentemente auxiliar a escolha 
do curso de tratamento. Neste trabalho foi 
determinada e quantificada a presença de P. 
aeruginosa e S. aureus em 94 amostras clínicas 
de feridas crônicas de perna de pacientes 
tratados em um hospital universitário do estado 
do Rio de Janeiro. Estes dados foram 
comparados com os encontrados através da 
identificação por cultura e a determinação da 
presença de infecção pela presença de sinais 
clínicos. Para a quantificação e identificação 
realizou-se PCR em tempo real com SYBR 
Green Master Mix. Para o desenvolvimento da 
curva padrão foram utilizadas 5 concentrações 
conhecidas (10

5
 – 10 cópias de DNA/mL) da 

cepa P. aeruginosa ATCC 25783 e S. aureus 
ATCC 25923.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Através da análise da curva de dissociação 
determinou-se que o valor mínimo de 
sensibilidade era 100 cópias por mililitro, já que 
a partir deste valor os controles negativos 
também apresentavam sinal pela formação de 

dímero de primer. Para P. aeruginosa 33% das 

amostras se encontraram nesta faixa e 35,1% 
para S. aureus. A maioria das amostras (41,5%) 
quando quantificadas para P. aeruginosa 
apresentaram carga de 10

3
 cópias de 

genoma/mL; para S. aureus a carga mais 
encontrada (32%) foi a de 10

5
 cópias de 

genoma/mL. Das 63 amostras consideradas 
positivas para P. aeruginosa pelo PCR em 
tempo real, 31 (49,2%) foram isoladas por 
cultura. Nas 61 amostras consideradas positivas 
para S. aureus pelo PCR em tempo real, 4 
(6,6%) foram isoladas por cultura. Foi realizado 
o teste de Mann-Whitney nas amostras de P. 
aeruginosa com as variáveis presença de 
infecção e carga microbiana e não foi observada 
diferença estatisticamente significante (p = 
0,375). O mesmo resultado foi observado para 
as amostras de S. aureus (p = 0,728). 

 

CONCLUSÕES: 
 
Através da análise genética pode-se observar 
que a pesquisa do perfil microbiológico e a 
carga microbiana da ferida unicamente pelo uso 
de cultura bacteriana gera uma sub-
representação da realidade. Apesar de neste 
estudo a diferença entre a identificação de P. 
aeruginosa e S. aureus por cultura e PCR não 
ter sido conclusiva, o emprego do PCR em 
tempo real ainda se mostra importante para 
subsídiar melhores decisões no processo de 
cuidado e melhor cicatrização das feridas, já 
que o resultado da analíse pode ser obtido em 
menos de um dia. Além disto, a caracterização 
da presença e quantificação P. aeruginosa se 
mostra relevante pela característica oportunista 
e de S. aureus por ser uma bactéria presente 
naturalmente na pele e em feridas.  
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Figure 1: Logo PIBIC 
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INTRODUÇÃO:  
 As doenças cardiovasculares (DVC) 

são a causa mais comum de mortes no 

mundo. No Brasil, ocupam o primeiro lugar 

entre as causas de mortalidade, sendo a 

DAC a causa com maior número de mortes e 

gastos médicos.  

 A Doença Arterial Coronariana 

(DAC) é caracterizada pelo processo de 

aterosclerose que afeta as artérias 

coronárias, que pode levar a obstrução por 

meio da placa de ateroma. A fisiopatologia 

da aterosclerose está relacionada a uma série 

de respostas celulares e moleculares, em 

especial inflamatórias.  
  Condições como o envelhecimento, 

hipertensão arterial sistêmica, 

hipercolesterolemia, diabetes, tabagismo e 

obesidade são fatores de vulnerabilidade que 

traumatizam o endotélio. Esse trauma 

estimula a reação inflamatória, levando o 

aumento da secreção de citocinas pró-

inflamatórias (IL-1, TNF-α) que são 

responsáveis pela expressão de moléculas de 

adesão leucocitárias. O processo 

inflamatório está presente em todo processo 

aterotrombótico.  
O estresse oxidativo é um dos mais 

potentes indutores de inflamação vascular, 

pelo aumento da produção de citocinas pró-

inflamatórias. Esse aumento se dá, pois, as 

espécies reativas de oxigênio (EROs), 

ativam o fator nuclear kappa B (NF-ƙB), que 

é um fator de transcrição que participa da 

resposta inflamatória.  
O sistema Nrf2-Keap1 é um dos 

principais mecanismos de defesa celular 

contra o estresse oxidativo. Além de inibir a 

produção ou expressão de mediadores pró-

inflamatórios, modulando a cascata anti-

inflamatória através da regulação de enzimas 

antioxidantes e inibição da NF-ƙB.   
 Dessa forma, são de grande interesse 

estudos sobre a ativação desse sitema em 

pacientes com DAC. No entanto, não se tem 

elucidado ainda os efeitos da DAC no 

sistema Nrf2-Keap1 e em seus produtos. 

Sendo a DCV a principal causa de morte no 

Brasil, e o processo inflamatório um fator 

importante de risco cardiovascular, é 

importante elucidar as principais vias do 

processo inflamatório e de estresse 

oxidativo, objetivando realizar futuras 

intervenções que retardem ou inibam essas 

vias. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 Estudo longitudinal, realizado com 

43 pacientes com DAC e 12 pacientes sem 

DAC, atendidos no setor de Medicina 



Nuclear do HUAP, sendo em sua maioria do 

sexo feminino, com média de 63 anos, 

apresentando sobrepeso ou obesidade, 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes 

mellitus e dislipidemia, que são fatores de 

risco para doenças cardiovasculares.  
Com relação à avaliação do estado 

nutricional, foi feita a análise antropométrica 

mostrando uma prevalência de sobrepeso 

(28,9±4,9 e 26,5±6,2 kg/m
2) para o grupo 

com e sem DAC respectivamente, além de 

elevados valores no percentual de gordura 

corporal onde o grupo com DAC apresenta 

(33,52±5,77 e 43,4±2,2) e no grupo sem 

DAC (31,4±6,3 e 30,9±5,8) para homens e 

mulheres respectivamente, observando os 

valores estabelecidos por Lohman, 

demonstrando um alto risco de desenvolver 

doenças associadas a obesidade. A 

circunferência da cintura e a circunferência 

do pescoço apresentada no grupo com DAC 

e no grupo sem DAC para homens e 

mulheres respectivamente (105,3±11,9 e 

103,4±9,5 cm), (40,8±3,3 e 36,3±2,7 cm) 

(109,4±20,2 e 88,6±10,7 cm), (42,3±4,9 e 

32,9±1,9 cm), foram avaliadas como um 

indicador de riscos de complicações 

metabólicas, sendo demonstrada no presente 

estudo acima da média preconizado pela 

OMS, sendo o grupo com DAC 

apresentando valores mais elevados se 

comparado com o grupo sem DAC.  
A avaliação dietética evidenciou uma 

ingestão energética abaixo do recomendado 

para ambos os grupos respectivamente 

(1731,7±622,4 e 1664,3±361,5 kcal), mesmo 

com os pacientes demonstrando um IMC 

acima da normalidade. Apresentou 

normalidade quanto a ingestão de proteína 

(1,06±0,5 e 1,1±0,3 g/kd/dia), lipídios 

(26,9±7,2 e 26,1±7,7%) e carboidrato 

(54,2±9,1 e 53,4±8,1%), tendo uma 

alteração nos valores de gordura saturada 

(9,3±4,0 e 8,3±2,8%) para o grupo com e 

sem DAC. 

 Considerando as análises 

bioquímicas, os pacientes com DAC 

apresentam parâmetros de colesterol total 

(163,3±46,7 mg/dl), LDL-c (79,9±33,3 

mg/dl), HDL-c (45,3±9,9 mg/dl) e 

triglicerídeos (130,6±71,8 mg/dl) dentro da 

normalidade, enquanto o grupo sem DAC 

apresenta valores de colesterol total 

(200±59,4 mg/dl) acima do 

recomendadosegundo os valores referenciais 

estabelecidos pela V Diretriz Brasileira de 

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose.   

 Os resultados da expressão de 

RNAm para fatores de transcrição Nrf2 

(1,35±0,5 e 1,16±0,7) e NF-ƙB (1,08±0,5 e 

0,95±0,3), não apresentaram diferenças 

significativas entre os grupos, possivelmente 

pelas características fisiopatológicas dos 

pacientes como idade, hipertensão, diabetes, 

que acabam por afetar a expressão de Nrf2, 

além de estarem associadas com a 

inflamação e ao estresse oxidativo. 
  

CONCLUSÕES 
Com base nos resultados do estudo podemos 

concluir que a maioria dos pacientes com e 

sem DAC estavam com sobrepeso e em sua 

maioria eram hipertensos, além de 

apresentarem os demais parâmetros 

antropométricos acima da faixa de 

normalidade. A ingestão energética 

encontra-se abaixo da recomendada. Com 

relação a expressão dos fatores de 

transcrição Nrf2 e NF-ƙB não foram 

encontradas diferenças significativas entre 

os grupos com e sem DAC. 
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INTRODUÇÃO:  
 
Uma alimentação com alto teor de gordura 
saturada somado ao sedentarismo leva ao 
desenvolvimento de diversas doenças crônicas 
não transmissíveis principalmente a obesidade, 
um importante fator de risco para doenças 
cardiovasculares (DCV), sendo esta uma 
doença multifatorial associada a diversos fatores 
de risco como a hipertensão, aterosclerose, 
obesidade abdominal e a disbiose intestinal. 
Atualmente, as modificações nos padrões 
dietéticos estão diretamente relacionadas com 
os fatores de risco cardiovasculares, tais como, 
os níveis lipídicos no plasma, resistência à 
insulina e metabolismo de glicídios, pressão 
arterial, estresse oxidativo, peroxidação lipídica, 
função endotelial e inflamação vascular. 
Tendo em vista os efeitos deletérios do padrão 
alimentar rico em gordura saturada, vem 
crescendo a procura por estratégias que 
possam ser utilizadas para amenizar esses 
efeitos. Assim, podemos citar a introdução de 
alimentos funcionais na alimentação, que são 
ricos em compostos bioativos. Dentre esses 
alimentos podemos citar como chás verde e 
preto, maçã e frutas cítricas, cacau e uvas.  
As uvas e seus derivados são ricos em diversos 
polifenóis, dentre eles as antocianinas, 
flavonóis, flavonas e seu principal composto 
bioativo, o resveratrol. O resveratrol (RSV) é um 
flavonoide presente na casca da uva e 
abundante no suco de uva integral e no vinho 

tinto, tem recebido bastante atenção devido aos 
seus efeitos cardioprotetores, anti-inflamatório 
e termogênico. Ele possui efeitos positivos 
sobre a obesidade através da diminuição da 
massa de tecido adiposo branco e resistência 

ao ganho de peso. Além disso, verificou-se 
também que o consumo de resveratrol pode 
modular beneficamente a microbiota intestinal e 
suas propriedades antioxidantes são capazes 
de reduzir o estresse oxidativo, bem como 
proteger os tecidos contra lesões oxidativas 
provocadas por inúmeros fatores como 
agressões ambientais, estresse e má 
alimentação. 
Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar os 
efeitos do consumo de bebidas ricas em 
polifenóis sobre a microbiota intestinal, 
composição corporal, peso do tecido adiposo, 
perfil inflamatório, peroxidação lipídica, 
concentração de IL-6 e pressão arterial de ratas 
Wistar não sedentárias submetidas à dieta 
hiperlipídica. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 
Ratas Wistar foram alimentadas com dieta 
controle (DC), dieta hiperlipídica (DH), DH e 
15mL solução de resveratrol 4%, DH e 15 mL de 
suco de uva, DH e 10 mL de vinho tinto. Todos 
os animais executaram protocolo de exercício 
físico. 
Os resultados foram expressos através da 
estatística descritiva como média e desvio 
padrão (DP). Os dados foram avaliados quanto 
a sua normalidade utilizando o teste Shapiro-
Wilk. Para comparação entre os grupos que não 
obtiveram distribuição normal, utilizou-se o teste 
Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn. Para os 
resultados com distribuição normal foi utilizado 
ANOVA oneway com pós teste de Tukey. Foram 
considerados significativos os resultados que 
apresentaram p<0,05. Para estas análises foi 
utilizado o software GraphPadPrims versão 5.0. 



O consumo de suco de uva junto ao exercício 
físico aumentou o número de bandas da 
microbiota intestinal (p=0,002), reduziu os níveis 
de peroxidação lipídica (p=0,0001) e a 
concentração de IL-6 (p=0,0003). 
O aumento do número médio de bandas sugere 
que o consumo de suco foi capaz de modular 
beneficamente a microbiota intestinal desses 
animais. Assim, sugere-se que neste estudo, o 
grupo suco (GS) foi capaz de equilibrar a flora 
intestinal, que pode ser explicado pelos achados 
nos resultados de IL-6 e MDA, mesmo diante de 
um padrão alimentar com alto teor de gordura 
saturada. Quando avaliadas as concentrações 
de IL-6 e MDA, foi observado que o consumo de 
suco de uva foi capaz de reduzir o perfil 
inflamatório assim como a peroxidação lipídica. 
Um estudo realizado com ratas lactentes 
observou que o consumo 
de suco de uva aumentou a capacidade 
antioxidante e reduziu o nível sanguíneo de IL-6, 
devido ao seu alto teor de polifenóis e 
compostos bioativos conferindo proteção 
antioxidante e anti-inflamatória ao suco de uva. 
Em relação à peroxidação lipídica, Rodrigues et 
al. (2013) observou que, embora o suco 
orgânico tenha um conteúdo maior de polifenóis 
em relação ao suco de uva convencional, 
ambos conseguiram reduzir o dano oxidativo 
induzido por pentilenetetrazole em plasma dos 
ratos Wistar.  Com a redução do MDA no GS, 
podemos sugerir que os polifenois do suco 
foram capazes de reduzir o efeito inflamatório 
provocado pelo consumo excessivo de gordura 
saturada e proteger o organismo, prevenindo o 
desenvolvimento de DCV ou doenças crônicas 
não transmissíveis. 

CONCLUSÃO: 

 
Pode-se concluir que o consumo das bebidas 
ricas em polifenóis, principalmente o suco de 
uva tinto integral, junto ao exercício físico, foi 
capaz de reduzir a peroxidação lipídica e 
concentração de IL-6, além de promover 
alterações na microbiota, mesmo diante de uma 
DH. 
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INTRODUÇÃO: 
 
 A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma 
complicação grave resultante de qualquer 
comprometimento estrutural ou funcional do 
enchimento ou ejeção ventricular de sangue no 
coração, promovendo uma inabilidade do 
bombeamento sanguíneo, aumento do estresse 
oxidativo, inflamação e morte celular. 
 A literatura aponta que a suplementação com 
cacau tem apresentado diversos benefícios, 
dentre eles, função cardioprotetora, ação anti-
inflamatória e alterações benéficas na 
microbiota intestinal.  
Um estudo realizado com ratos observou que ao 
serem alimentados com dieta hiperlipídica e 
suplementados com 80g/kg de cacau 
apresentaram um menor ganho de peso e 
menor média final de peso ao final do estudo, 
sugerindo benefícios do cacau na modulação da 
composição corporal. Ademais, grande parte 
dos pacientes com insuficiência cardíaca se 
encontram em estado de sobrepeso ou 
obesidade e estudos tem demonstrado que o 
quadro de obesidade implica em uma alteração 
na composição da microbiota intestinal. 
Neste sentido, o presente estudo teve como 
objetivo avaliar os efeitos do chocolate amargo 
com 70% de cacau sobre a composição corporal 
e microbiota intestinal em pacientes com 
insuficiência cardíaca e correlacionar a 
composição corporal com a microbiota instetinal. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES:  
 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e 
pesquisa da Universidade Federal Fluminense 
(UFF/1.358.911). Os pacientes que 
concordaram em participar da pesquisa 
assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE), sendo eles, adultos ou 
idosos, com IC em estágio I, II e III pelos  
critérios do New York Heart Association (NYHA,  
1994).  
A amostra foi dividida por conveniência. Os 
pacientes que não aceitaram consumir o 
chocolate amargo (ChA) com 70% de cacau 
foram direcionados para o grupo controle (GC) e 
aqueles que concordaram em ingerir o ChA 
formaram o grupo intervenção (GI). O GI foi 
orientado a ingerir 50g de ChA com 70% de 
cacau, diariamente, por 4 semanas.  
Para a avaliação da composição corporal, os 
pacientes foram submetidos a absorciometria 
por dupla emissão de raios-X (DXA) no início e 
no final do período de acompanhamento.  
Para análise do conteúdo fecal de Lactobacillus 
spp. e Enterococcus spp. utilizou-se o método 
quantitativo de contagem de unidade formadora 
de colônia (UFC). Todas as análises foram 
realizadas em duplicata. 
Os dados foram apresentados como média e 
desvio padrão. As variáveis contínuas foram 
testadas quanto a sua normalidade pelo teste de 
Shapiro-Wilk. Para a comparação dos 
momentos antes e após a intervenção utilizou-
se o teste t-student pareado ou de Wilcoxon. 
Para comparação entre os grupos utilizou-se o 
teste t-student não pareado ou teste de Mann 
Whitney. Para análise da correlação de 
Lactobacillus spp. e Enterococcus spp. com a 
composição corporal utilizou-se o teste de 
correlação de Spearman. As diferenças foram 



consideradas significativas com valores de 
p<0,05 e foi usado o software Graph Pad Prism 
5.0 para as análises estatísticas.  
Com relação a análise da composição corporal 
pelo DXA, não foi observada diferença 
significativa em nenhuma variável (massa 
corporal, IMC, massa isenta de água, percentual 
de gordura corporal total, massa magra, massa 
gorda, massa livre de gordura, percentual 
andróide e ginecóide e Taxa A/G) antes e após 
o período de 4 semanas para ambos os grupos. 
No que se refere ao conteúdo de Lactobacillus 
spp. e Enterococcus spp, foi observada maior 
variação de Enterococcus spp. no GI ao final do 
estudo (p=0,04) quando comparado ao GC, não 
sendo observada diferença estatística na 
variação de Lactobacillus spp. (p=0,15). No 
entanto, não foi observada diferença 
significativa ao correlacionar o conteúdo destas 
bactérias com as variáveis da composição 
corporal pelo DXA (percentual de gordura 
corporal total, massa magra, massa livre de 
gordura e IMC) em ambos os grupos, antes e 
após o período de 4 semanas.     

  
CONCLUSÕES: 
 
 O chocolate não acarretou em alterações 
significativas nos indicadores da composição 
corporal, mas acarretou na maior variação de 
Enterococcus spp. no GI. Não foi observada 
correlação significativa entre o conteúdo de 
Lactobacillus spp. e Enterococcus spp. e os 
indicadores da composição corporal.    
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INTRODUÇÃO:  

 

O mundo do trabalho está cada vez mais 

competitivo e precário. Tais fatores fazem com 

que se torne mais difícil para os trabalhadores 

identificação e satisfação em suas atividades 

(COELHO et al, 2016). 

O bem-estar no trabalho é cercado de 

características positivas, onde as horas 

trabalhadas são gratificantes, fazendo-o se 

sentir produtivo. Para se obter bem-estar é 

necessária a junção de três elementos 

fundamentais: satisfação, envolvimento e 

comprometimento (SILVEIRA et al, 2017). 

A profissão docente e/ou profissionais de 

ensino, geralmente apresenta demanda de 

trabalho elevada, com carga de estresse alta o 

que pode prejudicar o bem-estar. O estresse 

profissional crônico pode conduzir a síndrome 

de burnout (PRADO et al, 2017). O estilo de 

vida, nos meios urbanos, nem sempre se 

associa à boa alimentação e prática de atividade 

física. As doenças crônicas associadas ao estilo 

de vida têm sido relacionadas ao aumento do 

número de agravos à saúde desses 

profissionais (SANTOS et al, 2017). 

Diante dessa realidade, tornam-se 

imprescindíveis investigações no ambiente de 

ensino escolar, assim como conhecer o estilo de 

vida docente, pois as condições de saúde e de 

trabalho são fatores que influenciam 

mutuamente para boa qualidade de vida 

(RIBEIRO et al, 2017). 

O presente estudo objetiva conhecer fatores 

relacionados à qualidade de vida e à saúde de 

professores e profissionais de apoio do colégio 

universitário da UFF. 

 

MATERIAL E MÉTODO: 

 

Pesquisa quantitativa que se deu por meio de 

estudo epidemiológico analítico de desenho 

seccional, realizado com os docentes do 

Colégio Universitário Geraldo Reis - UFF, com 

aplicação de formulário estruturado com 

perguntas abertas e fechadas, e dados clínicos. 

O programa SPSS foi utilizado para descrição 

inicial, após dupla digitação e limpeza do banco 

de dados. 

 

RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO: 

 

Participaram da pesquisa 106 trabalhadores, 

dos quais 64 se declararam brancos (60,4%); 79 

eram mulheres (74,5%); a média de idade foi de 

38 anos (DP±12,4), a maioria acima 47 (44,3%); 

no quesito escolaridade, 57 (53,8%) cursaram 

até o ensino superior completo; quanto ao 



estado civil, 54 (50,9%) viviam sem 

companheiro (a); 54 (50,9%) não possuíam 

filhos (as); a renda média per capita encontrada 

foi entre 4 e 5 salários mínimos, com 76 (71,7%) 

acima da média. 

Quanto à categoria profissional, 54 (50,9%) 

eram professores e 52 (49,1%) apoio; 85 

(80,2%) possuía um vínculo empregatício, 

faziam parte do quadro permanente da 

instituição 62 (58,5%), trabalhavam em turno 

integral 90 (84,9%), a média de tempo no setor 

foi de 4 anos (DP±5,7), com 74 (69,8%) 

profissionais abaixo dessa média; quanto ao 

tempo na instituição, a média foi de 5 anos 

(DP±7,8), com 80 (75,5%) pessoas com tempo 

inferior a essa faixa; a carga horária média 

semanal encontrada foi de 33h (DP±0,5%), com 

63 (59,4%) acima desse valor. 

A maioria 78 (73,6%) referiu pensar no trabalho 

durante as folgas. Sobre o estresse 

autorreferido, 65 profissionais (61,3%) relataram 

ser um pouco estressado; 98 (92,5%) não 

fumar; 62 (58,5%) não consumir bebida 

alcoólica; e 54 (50,9%) não praticar exercício 

físico. Quanto à alimentação: 102 (96,2%) 

afirmaram consumir produtos industrializados; 

102 (96,2%) frituras; 104 (98,1%) verduras e 

104 (98,1%) frutas.  

Entre os participantes 86 (81,1%) apresentaram 

pressão arterial normal e 92 (86,8%) a glicemia 

sem alteração. De acordo com a classificação 

de índice de massa corporal (IMC), 56 (52,9%) 

dos trabalhadores apresentavam 

sobrepeso/obesidade. 

Quanto ao grau de estresse, segundo modelo 

demanda-controle, apresentavam ‘demanda 

psicológica’ elevada e ‘controle’ um pouco 

abaixo da média. A tensão pode afetar o nível 

de integração do docente, no ambiente de 

trabalho, o que pode evoluir para o estresse 

crônico, favorecendo doenças físicas e mentais, 

como a síndrome de burnout. Essa síndrome 

pode fazer com que o trabalhador se afaste 

parcialmente, ou totalmente de suas funções 

laborais (GOMES et al, 2016). 

Com referência ao consumo de bebidas 

alcoólicas, declararam não fazer uso. Em outro 

estudo realizado com docentes foram obtidos 

por Correia e cols. (2017) que 73,30% 

declararam não consumir de bebidas alcoólicas. 

O consumo de álcool eleva a pressão arterial 

(PA), tanto a curto, quanto em longo prazo, 

sendo considerado forte fator para o 

desenvolvimento da hipertensão (CORREIA et 

al, 2017). 

 

CONCLUSÃO: 

 

No presente estudo, foi verificado que a maioria 

dos trabalhadores era sedentária, possuía IMC 

elevado, hábitos alimentares pouco favoráveis, 

grau de estresse moderado. Fatores estes 

contributivos para o desenvolvimento de 

doenças crônicas. O predomínio desses fatores 

de risco acaba afetando a qualidade de vida das 

pessoas, que por consequência pode interferir 

na capacidade de trabalho. 
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INTRODUÇÃO:  
 
Uma das formas disponíveis para administração 
de medicamentos é a oral, são as formas 
farmacêuticas sólida, caracterizada por 
promover uma maior adesão à terapêutica maior 
estabilidade devido ao baixo teor de umidade; 
são de fácil transporte e armazenagem por 
ocupar menor volume do que as formas líquidas 
correspondentes; permitem mascarar o sabor 
desagradável que um fármaco possa ter; e 
possibilitam obter formas gastrorresistentes ou 
de liberação prolongada (ALLEN et al., 2013).  
Os Sistemas autoemulsificantes sólidos (Solid 
self-emulsifyngdrug delivery systems - 
SSEDDS) são constituídos por um sistema 
autoemulsificante líquido e um sólido carreador, 
sendo o sistema líquido um tipo de emulsão pré-
concentrada, anidra, que forma um sistema 
emulsificado após prévia administração por via 
oral, por meio da agitação gerada pela 
motilidade do trato gastrointestinal. Os SSEDDS 
são utilizados para melhorar a biodisponibilidade 
de fármacos com baixa solubilidade e 
apresentam vantagens em relação às formas 
líquidas como o incremento da estabilidade e 

produtividade (WADHWA; NAIR; KUMRIA, 2011).  
O ibuprofeno é um derivado do ácido 
fenilpropiônico largamente utilizado como anti-
inflamatório não esteroidal, analgésico e 
antipirético. Pertence ao grupo II do Sistema de 
Classificação Biofarmacêutica e possui alta 
permeabilidade e baixa solubilidade em água, o 
que motiva o desenvolvimento de sistemas que 
facilitem suas características biofarmacêuticas. 
Para seleção do sólido carreador, os sistemas 
autonanoemulsificantes foram obtidos contendo 
o fármaco na concentração de 90% da 
saturação máxima, processados em um gral 
com 10 g do sistema e quantidades crescentes 
de agente carreador até aspecto seco. Os 

carreadores testados foram: celulose 
microcristalina, lactose, maltodextrina, dióxido 
de silício, Neusilin®, Fujicalin®. Após 
homogeneização, o preparado final foi tamisado. 
O produto foi avaliado quanto aos parâmetros 
micromeríticos como a densidade aparente, 
densidade compactada, Fator de Hausner (FH), 
e Índice de Carr (IC).  
Após seleção do sólido carreador, formulações 
contendo diferentes concentrações de fármaco 
foram preparadas. Essas formulações foram 
avaliadas quanto a dissolução in vitro. Os perfis 
de dissolução das diferentes formulações 
sólidas foram determinados utilizando-se 900 
mL de tampão fosfato de sódio, pH 6,8 como 
meio de dissolução, aparato 2 (pá) na 
velocidade de agitação de 50 rpm, a 37 ± 0,5°C. 
Em cada análise foram utilizadas 6 amostras, 
sendo calculado o teor de fármaco liberado nas 
alíquotas retiradas em diversos tempos entre 5 
e 120 minutos, sem reposição de meio. A 
quantificação do fármaco foi realizada por 
espectrofotometria de UV por meio de 
metodologia analítica previamente desenvolvida. 
A comparação dos perfis de liberação foi 
realizada pelo cálculo da eficiência de 
dissolução (ED%) (COSTA; LOBO, 2000).  
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
O Indice de Carr (IC) e Fator de Hausner (FH) 
obtidos pela relação entre densidade aparente e 
densidade compacta, são índices relacionados 
ao fluxo e compressibilidade. Quanto menor for 
o valor relacionado a esses índices, tem-se o 
indicativo de um material com fluxo melhor e 
mais adequado a etapas de manipulação. 
Foram obtidas diferentes respostas após a 
incorporação destes sólidos ao sistema. Quanto 
às propriedades de fluxo, as formulações com 
Dióxido de Silício, lactose, celulose e 



maltodextrina não apresentaram bons 
resultados para índice de Carr e Fator de 
Hausner. Por outro lado, as formulações 
contendo Neusilin® (IC=13,3785 ± 3,6568%, e 
FG=1,160 ± 4,5690), Fujicalin® (IC=14,2908 ± 
3,5436%, e FH=1,1666 ± 3,5784) e a mistura 
50:50 destes dois sólidos (IC=14,2814 ± 
3,4326%, e FH=1,1667 ± 3,34632) 
apresentaram os melhores resultados sendo 
então pré-selecionados para continuação dos 
estudos.  
Para os ensaios de dissolução, foram 
produzidas três formulações. Com finalidade de 
comparação, foram adicionados os perfis de 
dissolução, obtidas em estudos anteriores, de 
uma formulação em cápsula contendo apenas 
ibuprofeno nas doses de 200 mg e 400 mg. Foi 
possível observar que a formulação contendo 
menor concentração de IBF (F1) apresentou 
uma velocidade de dissolução maior atingido 
cerca de 100% em 10 min. As formulações F2 e 
F3, contendo respectivamente 250 mg e 400 mg 
de fármaco, embora não atinjam 100%, também 
chegam ao platô em 10 min. A formulação 
contendo 400 mg do IBF em SSEDDS 
apresentou maior ED do que a formulação com 
fármaco livre. Com isto, foi possível detectar que 
os SSEDDS contendo Ibuprofeno aprimoraram 
a sua dissolução, melhorando as suas 
características biofarmacêuticas. 

 
 
CONCLUSÕES: 
 
Os sólidos selecionados apresentaram alta 
capacidade de incorporação do sistema 
autonanoemulsificante líquido, baixa umidade 
relativa, boas propriedades micromeríticas e de 
dissolução. Desse modo, tem-se a indicação 
que a incorporação do IBF em sistemas auto-
emulsificantes sólidos melhorou a dissolução, o 
que pode melhorar a biodisponibilidade do 
fármaco. Os parâmetros selecionados foram 
relevantes para a previsibilidade das 
formulações, características de fluxo e perfis de 
dissolução. As formulações obtidas podem ser o 
início de um planejamento de uma forma 
farmacêutica sólida que pode ser utilizada para 
o desenvolvimento de comprimidos para uso 
farmacêutico. 
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INTRODUÇÃO:  
 
A detecção precoce do câncer é o fator 
fundamental para se obter um bom prognóstico 
da doença, aumentando o sucesso terapêutico e 
as possibilidades de cura. Estima-se que 70% 
dessas crianças podem ter a cura total da 
doença (BRASIL, 2009). Para o biênio 2018-
2019, no cenário brasileiro, calcula-se 12.500 
casos novos de câncer para esse grupo 
populacional (BRASIL, 2017). O caminho 
percorrido pelas famílias associado a praticas 
individuais e socioculturais, na tentativa de 
solucionar os problemas de saúde da criança é 
denominado itinerário terapêutico (LUZ; SILVA; 
DEMONTIGNY, 2015). Considerando esses 
aspectos, estudar o itinerário terapêutico de 
famílias de crianças com câncer é de 
fundamental importância. Assim, delimitou-se o 
seguinte objeto de estudo: as dificuldades 
encontradas no itinerário terapêutico de famílias 
de crianças com câncer dos primeiros sinais da 
doença até o tratamento. Os objetivos foram: 
compreender e identificar esta trajetória e as 
dificuldades que impedem um diagnóstico 
precoce poderá auxiliar na construção de ações 
capazes de preencher os espaços deste 
percurso.    
 
METODOLOGIA:  
 
Pesquisa descritiva e exploratória, com 
abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada 
no ambulatório de quimioterapia de um Hospital 
Universitário Federal dentro do município do Rio 
de Janeiro de nome Instituto de Puericultura e 
Pediatria Martagão Gesteira. Os participantes 
do estudo foram 21 familiares de crianças em 
tratamento oncológico durante o período de 
coleta de dados. A coleta de dados se deu por 
meio de uma entrevista semiestruturada, 

realizada nos meses de março a novembro de 
2016. Para coletar os dados foi utilizado um 
roteiro de entrevista, com perguntas abertas e 
fechadas. Inicialmente, o autor se apresentou ao 
entrevistado e explicou os objetivos da 
pesquisa, como seria realizada a entrevista e a 
apresentação do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. Após a transcrição das falas dos 
participantes, a entrevista foi analisada por meio 
do método de análise temática. A pesquisa 
seguiu as determinações da Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde e foi submetida 
a uma avaliação do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) do Hospital Público do Rio de 
Janeiro, onde a pesquisa foi realizada, sendo 
aprovada com o número do parecer 1.392.303. 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
 Da análise temática emergiu as categorias: o 
encontro da família com o (des)preparo dos 
profissionais para o diagnóstico de câncer 
infantil e; a peregrinação da família pelos 
diversos níveis de atenção à saúde. As 
dificuldades perpassam a identificação e 
investigação pelos profissionais, pelo fato de o 
câncer infantil apresentar sintomas vagos e mal 
interpretados, pode levar ao atraso da primeira 
apresentação para o diagnóstico, ou seja, 
aumentar o intervalo do diagnóstico 
(AHRENSBERG et al, 2013). A passagem da 
família por diversos serviços de saúde até o 
diagnóstico. Sabe-se que a UBS é a principal 
porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a rede de atenção à saúde, nesse sentido 
quando a família percebe algo de errado com a 
criança, muitas vezes é neste tipo de unidade 
que se inicia a investigação do quadro clínico. 
Entretanto, essas famílias podem percorrer um 
longo caminho até alcançar uma unidade 



especializada de tratamento (FRANK; VIERA; 
ROSS et al, 2015). 
 
CONCLUSÃO:  
 
Conclui-se que para o diagnóstico precoce do 
câncer infantil e consequentemente maiores 
chances de cura, são necessárias ações dos 
serviços de saúde, das instituições que formam 
os profissionais, buscando promover um 
cuidado integral já que foi possível perceber um 
comprometimento deste princípio. Os 
profissionais, entre eles os enfermeiros que 
atuam nas classificações de risco das 
emergências e na atenção básica, devem 
conhecer os sinais e sintomas do câncer infantil 
e utilizar os recursos que o sistema de saúde 
dispõe, não esquecendo de olhar o indivíduo em 
sua totalidade. Além da necessidade do 
adequado funcionamento dos sistemas de 
referência e contra referência dos SUS, 
inclusive como melhor atuação da Estratégia de 
Saúde da Família. 
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INTRODUÇÃO: 
 
A institucionalização da participação e do 
controle social nas políticas públicas se 
estabelece por meio de conselhos, plebiscitos, 
do orçamento participativo ou diretamente pelos 
cidadãos, que podem atuar individualmente ou 
de forma organizada no acompanhamento e 
fiscalização da execução das políticas públicas 
sociais, avaliando objetivos, processos e 
resultados. O Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE), se difere dos demais conselhos de 
políticas sociais por se tratar de um conselho 
vinculado a um programa específico, no caso o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) e não à macro políticas.  Segundo a 
legislação que regulamenta o CAE, sua principal 
atribuição está focada no controle da utilização 
dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo 
Nacional para o Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) aos estados e municípios para 
alimentação escolar. Assim, considerando a 
importância do CAE no controle social do PNAE, 
acompanhando e fiscalizando a aplicação dos 
recursos destinados à compra dos gêneros 
alimentícios e zelando pela sua qualidade, este 
estudo teve como objetivo identificar e analisar 
as atividades desenvolvidas pelo CAE de um 
município de grande porte do estado do Rio de 
Janeiro por meio de uma pesquisa qualitativa de 
análise documental das atas públicas das 
reuniões (ordinárias e extraordinárias) no 
período de quatro anos, durante o mandato de 

2013 a 2016. Foi realizada uma busca das atas 

(ordinárias e extraordinárias) no sítio eletrônico 
oficial da prefeitura do município selecionado, 
sendo realizada a leitura exaustiva de cada ata 
e identificada as atividades realizadas pelo CAE 
durante os quatro anos do mandato. A partir dos 
conteúdos identificados nos registros das atas, 
os resultados foram analisados e categorizados 

de acordo com a tipologia de atuação do CAE a 
saber: funcionamento, mediação com outros 
órgãos de controle, avaliação e monitoramento 
do Programa de Alimentação Escolar (PAE) e 
prestação de contas 

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Durante os quatro anos do mandato foram 
realizadas 43 reuniões registradas em atas, com 
uma média de presença de 10, dos 15 
conselheiros em cada reunião. Ao longo da 
análise dos registros nas atas foi possível 
observar que o conselho se reuniu quase 
mensalmente e elaborou o seu regimento 
interno e o seu plano de ação, sendo estas 
atividades estratégicas para o desempenho do 
controle social, pois é por meio destes 
documentos que se traçam as regras 
necessárias para a execução das atividades do 
CAE durante um determinado mandato. 
Segundo Belik & Chaim (2009), a assiduidade 
nas reuniões do CAE (acima de 20 
reuniões/ano) possibilitou a melhora no 
atendimento da alimentação escolar. Outro 
aspecto que proporciona resultados positivos 
para a garantia do Direito Humano à 
Alimentação Adequada nas escolas é a atuação 
articulada do CAE com outros conselhos e 
atores envolvidos com a segurança alimentar e 
nutricional. 
As demais atividades identificadas nas atas 
foram as seguintes: Comunicação de 
irregularidades aos órgãos de controle; Visitas 
às Unidades de Alimentação e Nutrição 
Escolares (UANE) e processo de compras; 
Prestação anual de contas; Mobilização do CAE 
na semana de alimentação escolar, participação 
em congressos científicos, sábados letivos e 
palestras.  



As visitas às UANE se destacaram como uma 
das principais atividades identificadas, pois são 
imprescindíveis para verificação in loco do 
cotidiano das potencialidades, dificuldades e 
possíveis fragilidades das UANE, que podem 
afetar a alimentação escolar. Todavia, não 
foram identificados registros sobre revisitas às 
UANE que apresentaram inadequações para o 
acompanhamento das medidas corretivas 
efetuadas pelo gestor em atendimento às 
demandas do CAE. Foram identificadas 
algumas dificuldades como falta de 
infraestrutura institucional (liberação de veículo 
para visitas) e o elevado número de Unidades 
Escolares, por se tratar de um município que 
possui uma extensão muito grande. Outra 
dificuldade foi o acesso à algumas escolas que 
são muito distantes e localizadas em áreas 
consideradas de “risco”, onde o domínio do 
tráfico é predominante. Além destas, cabe 
destacar que o exercício da atividade de 
conselheiro não é remunerado, dificultando 
ainda mais a possibilidade de realização de 
visitas subsequentes considerando o tempo 
disponível para a participação no conselho. A 
prestação de contas teve foco nos processos 
burocráticos do PAE incluindo pregões, 
contratos, planejamento do uso da verba e 
conferência de supostas irregularidades na 
execução do programa. Durante o mandato 
foram realizadas duas chamadas públicas para 
a compra de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, porém o município não teve êxito nesse 
processo, justificado nas atas como ausência de 
agricultores familiares. Diversos estudos 
retratam as dificuldades dos municípios na 
adesão à compra da agricultura familiar 
principalmente aqueles de médio e grande 
porte. Alguns conselheiros palestraram sobre a 
importância da alimentação saudável na 
semana da alimentação escolar e em algumas 
Faculdades de Nutrição divulgando o papel do 
CAE. Participaram também de eventos 
científicos e de sábados letivos ocorridos nas 
escolas. 

 
CONCLUSÕES: 
 
O presente estudo contribuiu para o 
entendimento do processo de controle social do 
PNAE em um município de grande porte, 
analisando em profundidade os registros das 
atividades realizadas pelo CAE e seu caráter 
deliberativo durante os quatro anos de um 
mandato, entretanto apresenta como limitações 
a análise de apenas um município. O CAE 

desempenhou grande parte das atividades 
descritas na Cartilha Nacional de Alimentação 
Escolar, porém ainda é importante que os 
conselheiros conheçam seus direitos, de que 
maneira é possível incidir nestes espaços e que 
outras formas de pressão e monitoramento 
existem sobre as políticas públicas. São 
necessários outros estudos acerca do trabalho 
realizado pelos CAE, especialmente por meio de 
entrevista com os gestores da alimentação 
escolar e membros integrantes do CAE, para 
melhor compreensão dos desafios, 
potencialidades e limitações do controle social 
no programa de alimentação escolar. 
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INTRODUÇÃO:  

A fratura de terço proximal de fêmur varia no 
Brasil entre 8.9 e 50.03/10 mil habitantes, com 
média de idade dentro da população idosa. 
Daniachi et col,  mostraram média de idade de 
79 anos em estudo publicado com 113 
pacientes em hospital universitário. Portanto é 
um problema de saúde relevante, sobretudo se 
pensarmos nas projeções de envelhecimento da 
população. Revisão sistemática feita por Ritcey 
et col, mostrou que pacientes idosos com 
fraturas de quadril e fêmur têm risco 
aumentado de complicações, caso sua condição 
não seja bem manejada. A dor está associada 
com estresse neuro-hormonal, isquemia 
miocárdica e retardo da mobilização, podendo 
assim, de forma conjunta, aumentar o tempo de 
internação hospitalar e estar associada ao 
aumento da mortalidade pós-operatória. O 
advento da anestesia regional guiada por 
ultrassonografia possibilitou o aumento da 
qualidade e da segurança. A ultrassonografia 
aumenta a taxa de sucesso dos bloqueios e 
reduz as complicações, tais como a como a 
injeção intravascular. O bloqueio femoral 
contínuo, desde o período pré-operatório, está 
associado à redução da dor aguda e do 
consumo opioide, quando comparado à 
analgesia, por via oral, com paracetamol mais 
morfina por via parenteral, em pacientes com 
fratura de colo de fêmur. Os escores de dor, 
durante a movimentação passiva, assim como a 

satisfação dos pacientes com o bloqueio 
femoral contínuo, também se mostraram 
favoráveis 9. 

Existem poucos estudos disponíveis na 
literatura que comparam os efeitos analgésicos 
da ropivacaína e da levobupivacaína, em 
bloqueios de nervos periféricos10-13. Em nenhum 
deles a analgesia periférica em nervo femoral, 
para pacientes com fratura proximal de fêmur, 
foi comparada, o que justifica a presente 
pesquisa. Tratra-se de um ensaio clínico, 
prospectivo, aleatório e duplamente encoberto.   
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Até o momento foram admitidos 10 pacientes 
ao projeto. O atraso se deve ao fato de 
incompatibilidade numérica de equipe 
necessária para a coleta dos dados, uma vez 
que a mesma é requerida para a rotina do 
hospital, sendo essa prioridade em detrimento 
de pesquisas clínicas. Por conseguinte, o projeto 
sofreu muito em sua continuidade diminuindo 
sua velocidade e atrasando demasiadamente, 
porém, tem se progredido, mesmo que 
vagarosamente, uma vez que se espera um 
resultado satisfatório que poderá impactar a 
priori em uma melhor qualidade de vida a 
pacientes que sofrem pelo mal abordado, 
melhorando seu conforto em ambiente 
hospitalar e pós hospitalar, e também, uma 
possível redução de custos, se houver um 



resultado satisfatório, para o anestésico de 
menor custo de mercado ou até mesmo se o 
resultado for similar, podendo optar pela droga 
de menor custo. 
 
CONCLUSÕES: 
 

Visto tratar-se de um ensaio clinico duplamente 
encoberto, fica-se impossibilitado de arguir 
sobre quaisquer resultados e conclusões antes 
da coleta e tratamento de todos os dados. 
Estima-se que os objetivos sejam satisfatórios 
em razão da possibilidade de vários cenários em 
relação às drogas comparadas, contudo, é 
impossível tomar conclusões prematuras pelo 
fato das múltiplas análises que serão feitas no 
projeto.    
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INTRODUÇÃO:  

Na metade do século XX, pesquisas 

epidemiológicas foram feitas e 

demonstraram quedas na prevalência da 

cárie dentária em países industrializados e 

em desenvolvimento. A utilização de 

produtos fluoretados, seja por meios tópicos 

e/ou através das águas de abastecimento 

publico é benéfico na prevenção da cárie 

dentária. Segundo Narvai (2006), a cárie 

dentária ainda é um problema de saúde 

pública em todo mundo e no Brasil, pois 

gera tratamento que possui um custo 

elevado, causando dor e sofrimento, além 

de produzir grande impacto na qualidade de 

vida.  

No Brasil, a cárie atinge de forma desigual 

os indivíduos, segundo idade, sexo, nível  

socioeconômico e educacional. Parâmetros 

de prevenção de amplo alcance 

populacional para este agravo estão 

diretamente relacionados à fluoretação das 

águas de abastecimento público e à 

utilização de dentifrícios fluoretados pela 

população, sendo ambas medidas 

consideradas eficazes, seguras e de baixo 

custo. No Brasil, a fluoretação se tornou 

obrigatória em municípios onde haja 

Estações de Tratamento de Água (ETA) a 

partir do ano de 1974, através da sanção da 

Lei 6.050, de 24 de Maio de 1974, 

regulamentada pelo decreto 76.872, de 22 

de Dezembro de 1975. Entretanto, ainda 

nos dias atuais, isso não acontece em 

todos os municípios brasileiros.  

Entretanto, a fluoretação é uma medida 

pública que pode representar proteção, mas 

também risco para a saúde da população, 

quando não supervisionado seus níveis 

adequadamente por órgãos públicos, como 

o setor de vigilância em saúde de cada 

município. Neste sentido,  considerando-se 

a deficiência de uma política de vigilância 

em saúde no município de Nova Friburgo e 

reforçado pela proposta instituída pela 

Política Nacional de Saúde Bucal em 2004, 

torna-se inevitável a implementação de 



estratégias que minimizem as iniqüidades 

em saúde bucal. Desta forma, deve ser 

indispensável o seu controle, tanto em 

termos operacionais nas estações de 

tratamento de água, quanto em termos de 

vigilância sanitária, como direito básico de 

cidadania em todos os municípios, devendo 

ser realizada, periodicamente, por 

instituições do Estado. 

O presente trabalho tem por objetivo 

analisar os níveis de flúor das águas de 

abastecimento do município de Nova 

Friburgo-RJ, por um período de noventa 

meses, verificando, assim , a eficácia desta 

medida no município, 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

De um total de 2680 amostras coletadas, 

observou-se uma inconstância nos teores 

de fluoretos, com concentrações que 

variaram de 0,00 a 1,92 ppmF, sendo o 

valor médio de  0,42 ppmF. Além disso, 

apenas 30% das amostras coletadas 

encontravam-se dentro de uma faixa de 

concentração considerada ideal para o 

município. Resultados próximos ao de Nova 

Friburgo foram encontrados por Carmo et 

al. (2010) que mostraram 46,43% das 

amostras em concentração adequada, 

sendo as localidades mais periféricas as 

mais acometidas pela subfluoretação. 

Neste estudo, observou-se também que as 

regiões com maior proximidade do centro 

da cidade estiveram constantemente 

fluoretadas, estando a maioria destas 

amostras dentro dos parâmetros 

recomendados. Por outro lado, nos bairros 

periféricos, as amostras foram 

consideradas subfluoretadas, mostrando-se 

ineficazes à proteção da doença cárie. 

Outros autores encontraram estes mesmos 

resultados, como Peres et al. (2004) que, 

ao realizarem um estudo sobre a 

desigualdade da fluoretação da água, 

ponderaram que esta medida se concentra 

nas áreas mais ricas e desenvolvidas, 

cobrindo cerca de 62% da população nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil, enquanto 

que nas regiões Norte e Nordeste, a 

cobertura foi de aproximadamente 13%, 

sendo considerada, desta forma, uma 

distribuição injusta mediante à necessidade 

da população. Cesa et al. (2011) chegaram 

a um resultado próximo ao de Peres et al. 

(2004) ao estudarem 17 capitais brasileiras 

com fluoretação das águas de 

abastecimento público. Perceberam que em 

Porto Alegre – RS, os teores de fluoreto da 

água de abastecimento estavam 

adequados em cerca de 80% das amostras 

coletadas, ao passo que, em Aracaju – SE, 

esse teor adequado foi encontrado em 

torno de 28% das amostras analisadas.  

Pode-se, assim, se questionar sobre a 

fluoretação no município ser hoje um fator 

que possa estar contribuindo para um 



possível aumento das iniquidades em 

saúde bucal. 

 

CONCLUSÕES: 
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este direito de maneira igual, eficaz e 

segura. 
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INTRODUÇÃO: 

 A estomatite protética (EP) é uma lesão 

inflamatória comumente encontrada na mucosa 

oral subjacente à protése removível. É uma 

doença crônica que pode ser caracterizada por 

uma inflamação localizada ou generalizada da 

mucosa oral e de difícil tratamento por possuir 

uma etiologia extremamente variável. Dentre 

esses fatores pode-se destacar, a infecção por 

Candida spp. tanto no tecido subjacente, quanto 

na prótese. Clinicamente, a EP, geralmente, se 

caracteriza por petéquias hemorrágicas ou 

eritema e nos casos mais exacerbados, 

apresentar hiperplasia papilar local. O 

tratamento de eleição para a estomatite 

protética associada à candidíase consiste na 

combinação de antifúngico tópico, orientação do 

paciente quanto à higienização e uso da prótese 

e verificação da necessidade da troca da 

mesma. Os antifúngicos são a primeira linha 

para tratamento da candidíase, podendo ser  

administrados topicamente ou sistemicamente. 

Porém, as taxas de recorrência são altas, e os 

antifúngicos sistêmicos têm sido utilizados em 

larga escala pela população, o que pode 

apresentar limitações como acarretar a 

resistência do microrganismo, além de alta taxa 

de recidiva, uma vez que alguns antifúngicos 

podem ser mais fungistáticos do que fungicidas. 

Frente a esse problema, é necessário a busca 

por alternativas complementares ou até mesmo 

substituíveis. Sendo assim, a terapia 

fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) vem 

despertado interesse na área médica e 

odontológica. A TFDa combina um agente 

fotossensibilizador (FS) e a irradiação de uma 

fonte de luz de comprimento de onda adequado 

e específico, que na presença de oxigênio 

produz espécies reativas de oxigênio (EROs) 

altamente citotóxicas causando a destruição dos 

microrganismos. Notavelmente, o mecanismo 

de inativação de fungos através da TFDa é 

completamente diferente do mecanismo dos 

agentes antifúngicos convencionais, 

ocasionando foto-dano às organelas internas e 

morte microbiana. Diante do exposto, essa 

pesquisa objetivou avaliar a eficácia da TFDa 

para tratamento de estomatite protética 

associada à candida spp..Para esta pesquisa, 

os participantes que apresentaram EP na 



mucosa palatina usuários de prótese total 

superior removível foram submetidos ao exame 

clínico e ao exame citopatólogico tanto da 

mucosa palatina quanto na superfície interna da 

prótese e a coleta de material para cultura 

microbiológica e semeados em meio Agar 

Sabourand e em meio CHROMagar Candida® 

para identificação de fungos e de candida 

albicans, respectivamente. Em seguida, os 

participantes foram, semanalmente, durante 

cinco semanas consecutivas, submetidos à 

TFDa com azul de metileno a 0,01% (Fórmula & 

ação, São Paulo, Brasil) e irradiados com fonte 

de luz laser de InGaAlP (660nm, 4J, 140J/cm
2
, 

100mW). Uma semana após o tratamento, os 

participantes foram submetidos aos mesmos 

procedimentos iniciais de avaliação clínica e 

coleta de amostra para análise citopatológica e 

microbiológica. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

Até o presente momento, foram atendidos 27 

participantes. No entanto, dos 27, somente 17 

indivíduos finalizaram o tratamento, os outros 10 

participantes foram excluídos em virtude de: 

Cinco participantes - apresentaram problemas 

na cultura microbiológica; Cinco participantes - 

abandonaram o tratamento, não finalizando.  

Clinicamente, todos os participantes 

apresentaram, pelo menos, redução do quadro 

de estomatite protética (Tabela 1). 

Tabela 1 - Classificação da EP antes e após 

TFDa, segundo classificação de Newton (1962) 

 

 

 

PARTICIPANTE ANTES DA TFDa APÓS A TFDa 

1 Grau 1 RC 

2 Grau 3 RC 

3 Grau 3 RC 

4 Grau 1 RC 

5 Grau 3 Grau 1 

6 Grau 3 Hiperplasia 

7 Grau 3 RC 

8 Grau 3 Grau 1 

9 Grau 3 RC 

10 Grau 3 Grau 1 

11 Grau 3 RC 

12 Grau 2 Grau 1 

13 Grau 3 Grau 2 

14 Grau 3 Grau 1 

15 Grau 3 Grau 1 

16 Grau 3 Grau 1 

17 Grau 3 RC 
 
P = participante; TFDa = terapia fotodinâmica antimicrobiana; RC = 
remissão completa. 

 

Em relação à cultura microbiológica, ao se 

quantificar as unidades formadoras de colônias 

(UFC/mL) nos participantes que não 

apresentaram incontáveis colônias, seja na 

amostra proveniente da mucosa palatina ou da 

prótese, obteve-se, no meio Sabourand, uma 

redução na amostra da mucosa palatina e 

também na amostra da prótese. Tal redução 

também foi observada no meio CHROMAgar 

(Tabela 2). 

Tabela 2: Contagem e percentual de redução de 

UFC/mL antes e depois da TFDa. 

 

 



 

 P = participante; SAB = meio Agar Sabourand; CHROMagar = meio CHROMagar 

Candida®; aTFDa = antes da terapia fotodinâmica antimicrobiana; dTFDa = depois da 

terapia fotodinâmica antimicrobiana; UFC/mL = quantidade de Unidade formadora de 

colônias/mililitro; % = porcentagem de redução da quantidade de Unidade formadora de 

colônias/mililitro; IC = Incontáveis Colônias. 

Em relação ao exame de citopatologia oral, dos 

sete participantes que apresentavam candidíase 

na mucosa palatina, seis apresentaram 

remissão e dos 12 participantes que 

apresentavam colonização na superfície interna 

da prótese, quatro apresentaram remissão 

(Tabela 3). 

Tabela 3: Resultado do exame de citopatologia 

da mucosa palatina e da prótese antes e depois 

da Tfda. 

Participante 
Palato 

(antes) 

Palato 

(depois) 

Prótese 

(antes) 

Prótese 

(depois) 

1 Não Não Não Sim 

2 Não Não Não Não 

3 Sim Não Sim Não 

4 Sim Não Sim MI 

5 Não Não Sim Sim 

6 MI MI Não Não 

7 Não Não Não Sim 

8 Sim Não Sim Não 

9 Não MI Sim Sim 

10 Não Não Sim Não 

11 Não Não MI MI 

12 Não Não Sim Não 

13 Não Não Sim Sim 

14 Sim Não Sim Sim 

15 Sim Sim Sim Sim 

16 Sim Não Sim Sim 

17 Sim Não Sim Sim 

 
Sim: presença de cândida; Não: ausência de candida; MII: Material 
inadequado para análise. 

 

Ao avaliar-se o efeito da terapia fotodinâmica 

antimicrobiana, utilizando como 

fotossensibilizador, o azul de metileno a 0,01%, 

irradiado sob uma fonte de luz laser, tanto na 

mucosa palatina infectada por cândida spp., 

quanto na porção interna da prótese total 

superior, foi verificada diferença 

estatisticamente significativa na redução de 

UFCs viáveis dos participantes. 

 

CONCLUSÕES: 

 

A terapia fotodinâmica antimicrobiana surge 

como uma forma de tratamento alternativo, 

podendo até mesmo substituir a terapia 

convencional para o tratamento de estomatite 

protética associada a candidíase.  



Durante o decorrer do projeto pode-se observar 

uma melhora do quadro clínico do voluntário, os 

mesmos apresentaram, pelo menos, uma 

redução do quadro de estomatite protética, 

podendo até mesmo notar um decréscimo na 

escala de Newton na qual são classificados, 

caracterizando uma remissão da lesão. 

Dessa forma, a Terapia Fotodinâmica 

antimicrobiana foi relativamente eficaz para 

reduzir o número fungos e de colônias de 

Candida albicans tanto na mucosa palatina 

quanto na superfície interna da prótese total 

superior, de modo a não causar a seletividade 

do microrganismo, como ocorre com alguns 

fármacos, além de ser uma ação localizada e 

padronizada já que a terapia não depende do 

voluntário e tudo isso sem causar qualquer 

efeito adverso ao paciente. 

Demostrou ser uma opção de tratamento 

bastante eficaz e econômica ao combate da 

estomatite protética associada à candida spp.  
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INTRODUÇÃO:  

 
A crescente produção de diferentes resíduos 
prejudiciais ao meio ambiente associados a 
serviços de saúde é um grande problema 
ambiental. O controle desta produção, seu 
manejo e disposição final correta são um 
desafio em todo o mundo. É necessária a 
adoção de medidas para o gerenciamento de 
resíduos sólidos oriundos de diferentes 
unidades de atenção e apoio a saúde como 
hospitais, clinicas e laboratório.  
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Este trabalho desenvolveu modelos para o 
gerenciamento de resíduos produzidos por um 
laboratório universitário que desenvolve 
atividades e projetos de ensino, pesquisa e 
extensão. Os resíduos sólidos produzidos a 
partir de agora poderão ser classificados de 
acordo com o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), 
seguindo as legislações ANVISA RDC 306 e 
CONAMA 358. Como perspectivas futuras, 
pretende-se promover palestras mensais sobre 
conscientização, propor medidas de 
intervenção, revelando o impacto gerado sobre 
a produção de resíduos, promovendo a 
conscientização e a responsabilidade 
compartilhada entre usuários do laboratório 
através do incentivo ao uso racional de 
descartáveis, controle do consumo de recursos 
naturais, revalidação e reutilização de 
consumíveis com garantia da qualidade e 
minimização da geração de resíduos. 
 
CONCLUSÕES:  
 

A partir do reconhecimento do cenário atual, 
pode-se reduzir o impacto ambiental gerado 
por um laboratório responsável pela formação 
técnica e científica de futuros profissionais de 
saúde.  
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INTRODUÇÃO: A opção por um sistema 
pautado pela estratégia da saúde da família nos 
remete, em última análise, à construção da 
saúde em seu mais alto nível possível, de 
igualdade e de solidariedade social. Esta 
construção, ou a sua busca, tem sido um dos 
principais temas apontados pelas equipes de 
Saúde da Família (Jornal do CFM, 1995), onde 
a viabilização de referências adequadas no 
interior do sistema tem se dado de forma a 
impulsionar os governos municipais a 
intensificar pactos e criar novos arranjos para a 
integração do sistema.  
Somado à questão da integralidade, no sentido 
do conjunto dos serviços, emerge o trabalho, ou 
o que se quer do processo de trabalho das 
equipes de saúde da família. Na realidade, o 
que se espera é que seja discutida a 
importância de ser operado pela via 
multiprofissional. Entretanto, o que tem 
prevalecido no interior das equipes é o recorte 
disciplinar, em uma lógica de estratificação 
atributiva que define os papéis de um modo 
rígido no desenvolvimento das ações, com a 
preservação dos campos de domínios e do 
status quo de cada corporação profissional que 
compõe as equipes de saúde da família. Nesta 
lógica é que a prática da enfermeira (o) na AB 
se insere. 
O trabalho do enfermeiro (a) é um processo que 
envolve diferentes ações e em que a 
transformação está sempre presente, quer seja 
na organização da prática do profissional, quer 
seja na perspectiva do usuário, conjugando 
projetos e valores. Coletivos que permitem 
constituir estratégias de adesão ou recusa às 
ações de saúde.  
O processo de trabalho em saúde, 
independente da profissão que o coordena, 

opera sobre o trabalho vivo centrado. A 
Tecnologia, o conjunto de saberes que são 
construídos para a produção de produtos 
singulares, serve para organizar as ações de 
saúde e os processos produtivos neste campo. 
(Merhy, 2004)  
Nesta perspectiva do trabalho do enfermeiro (a), 
se estrutura a partir das ações micropolíticas, 
operadas centralmente sobre o trabalho vivo. Já 
que lidar com a saúde das pessoas é lidar com 
algo inesperado, necessitando de criatividade e 
um alto grau de  
 
 
autonomia para improvisar, ter iniciativa e poder 
exercer um trabalho eficaz dentro da saúde.  
Ao considerar a micropolítica no processo de 
trabalho, podemos identificar um conceito 
intrínseco da prática ao qual fazemos parte dela 
– que somos os seus agentes diretos e ao 
mesmo tempo somos parte integrante desta 
produção.  
Justifica-se esta proposta de evidência de boas 
práticas no reconhecimento da ampliação da 
oferta de serviço à população capaz de 
estabelecer uma lógica de cuidado integral. Isto 
supõe que a pesquisa seja capaz de revelar as 
boas práticas, suas forças de instalação, as 
resistências e as potências presentes nestes 
movimentos inovadores. Enfim, o encontro entre 
o instituído e as potências instituintes, que 
permeiam o trabalho da enfermeira (o) na AB.  
Torna-se, então, um desafio a possibilidade de 
estudar e pensar, na atenção básica, evidências 
que indiquem a construção de boas práticas que 
possibilitem atuar sobre as atividades do 
processo de trabalho em saúde e nos seus 
micro processos decisórios na produção do 
cuidado, como lugar onde há espaço para a 
resolubilidade das ações de saúde, associado a 
dinâmica da Estratégia de Saúde da Família.  



Há muitas e ricas experiências em curso na 
construção do SUS, que devem ser estudadas 
para desvelar os modos de cuidado e de 
produção em saúde capaz de responder as 
necessidades de saúde da população. 
Estabelecer boas práticas merece ser estudado 
em sua dinâmica micropolítica, como forma de 
reconhecer neste processo as possibilidades de 
fortalecimento de um sistema único. A partir da 
noção de que o trabalho em saúde é uma 
micropolítica, o modo como ele é produzido, e 
os resultados no sentido da sua eficácia e 
qualidade.  
A proposta de Iniciação Científica, teve como 
foco as evidências das boas práticas da 
enfermeira (o) na Atenção Básica. Exploramos a 
metodologia usada para a revisão bibliográfica, 
inspirada na revisão de Scoping Review 
adaptada de Arksey e O'Malley (2005). Como 
revisão de scoping, a proposta é de obter 
resultados amplos e abrangentes e com menor 
profundidade sobre um dado tema. A síntese é 
fundamentalmente qualitativa, utilizada para 
identificar as variáveis e as lacunas existente na 
literature. Tal proposta de investigação está 
sendo realizada pelo Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Gestão e Trabalho em Saúde, 
vinculado ao CNPq  
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Foram levantadas 6545 publicações sem os 
filtros, com os filtros 3508, das quais 165 foram 
selecionadas para integrar a amostra. Feito isso, 
foi criado outra planilha utilizando apenas os 
resultados delimitados pelos filtros temporal 
(2006-2018) e de idioma (português, inglês e 
espanhol), a fim de identificar as literaturas para 
facilitar a seleção dos estudos posteriormente, 
contendo a quantidade de resultados por base 
de dados, revista ou editora, ano de publicação, 
título do texto, autores, resumo e referência. Em 
uma única planilha foram criadas dez páginas, 
uma para cada combinação, a fim de facilitar os 
registro, a visualização e a busca dos dados. 
Nas obras que não continham autores relatou-
se “não informado”, as que não continham 
resumo relatou-se “não encontrado”, as que o 
resumo se encontrava impossibilitado de edição 

ou cópia relatou-se “não copiável”, as que não 
continham identificador de objeto digital (DOI) foi 
inserido o Número Internacional Normalizado 
para Publicações Seriadas (ISSN), as que não 
continham ISSN foi inserido o endereço digital 
(LINK) da plataforma procurada. 
 
 
CONCLUSÕES: 
 
O maior número de publicações encontra-se no 
ano de 2017 (25), em revistas da área de 
enfermagem. A análise dos resumos destaca 
estudos produzidos no Brasil que toma o 
cenário da Saúde da Família como principal 
campo de exploração, em que a prática da 
enfermeira é objeto de análise.  
Parte do material selecionado são protocolos 
para o desenvolvimento da prática de 
enfermagem na Atenção Primária, em que se 
destaca diferentes núcleos de atenção. 
O material de outros países configuram estudos 
centrados no desenvolvimento da prática 
avançada da enfermeira. 
De modo geral, esta pesquisa indica a 
importância de que sejam ampliados os estudos 
sobre práticas de cuidado de enfermeiros 
voltadas para a atenção básica, identificando 
tanto o caráter objetivo quanto subjetivo dessas 
práticas. E, ainda, aprofundar a compreensão 
do papel desses profissionais nas práticas de 
cuidado e os sentidos que eles atribuem a tais 
práticas, e com isso, corroborar a relevância do 
cuidado de enfermagem na área da atenção 
básica.  
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INTRODUÇÃO:  

A infecção por CMV varia em humanos, desde 
uma forma não aparente em pessoas 
previamente hígidas, uma síndrome congênita 
em recém nascidos frequentemente fatal, até a 
síndrome mononucleose like em adultos jovens. 
Deve ser realizada uma importante distinção 
entre infecção pelo CMV e doença pelo CMV. A 
infecção pelo CMV é feita pela detecção do 
vírus por meio de cultura, por técnicas 
moleculares ou por modificações no estado 
sorológico dos pacientes sem sinais e sintomas 
clínicos. A doença ativa pelo CMV requer 
presença de sinais e sintomas clínicos como 
febre, leucopenia e envolvimento de órgãos 
(como hepatite, pancreatite, colite e mesmo 
miocardite, por exemplo). Mas, mesmo nestes 
casos, a suspeita clínica pode ser mal 
interpretada, tardia e mesmo dependente de 
muitos outros fatores. Indivíduos 
imunossuprimidos, como aqueles com infecção 
pelo HIV, doenças autoimunes, leucemia, 
transplantados de órgãos sólidos e de medula 
óssea, entre outros, estão sob sério risco de 
infecção e desenvolvimento de doenças muito 
graves. Pelo fato do CMV persistir ao longo do 
tempo da vida de um indivíduo em um estado de 
infecção latente, a diferenciação entre infecção 
latente passada e doença ativa em indivíduos 
imunocomprometidos é também um desafio 
diagnóstico. O agravante da situação é a 
concomitante administração de potentes drogas 
imunossupressoras, como no caso do 
tratamento de pacientes com lúpus e pacientes 
transplantados, como um fator adicional que 
potencializa o risco de aparecimento de doença 
clinicamente relevante pelo CMV. 
O diagnóstico laboratorial de infecção e doença 
pelo CMV é um desafio. Nos últimos anos as 
técnicas de biologia molecular tem deixado 

algumas abordagens em segundo plano 
(sorologia e cultura de vírus) em muitos centros 
mais desenvolvidos, devido ao uso recente 
generalizado da técnica de polymerase chain 
reaction (PCR) na detecção da DNAemia.   
A identificação de antígenos específicos que 
pudessem servir de biomarcador de atividade 
biológica de replicação intrínseca do CMV e que 
viessem a ser identificados em células do 
paciente sofrendo o processo de infecção e 
replicação viral só foi possível com a pesquisa 
da phosphoprotein 65 (a proteína viral pp65). 
Este teste, conhecido agora na literatura 
simplesmente como antigenemia para o CMV, 
permite uma rápida detecção de proteínas do 
CMV em leucócitos do sangue periférico do 
paciente. Sendo assim, esperamos contribuir 
com relevantes informações ao médico 
assistente, através do resultado de um exame 
complementar que detecta precocemente se 
está acontecendo replicação do CMV e, 
consequentemente, infecção/doença por este 
agente viral tão comum. Isto pode contribuir 
para o tratamento também precoce, antes 
mesmo que se percebam alterações clínicas 
compatíveis com tal virose. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Foram feitas 196 avaliações, em um total de 178 
pacientes, sendo que 15 pacientes foram 
analisados em mais de um momento clínico 
diferente. Todos eram portadores de algum tipo 
de imunossupressão (transplantados, com 
doença autoimune, internados em CTI, 
portadores de HIV, em tratamento para câncer, 
apresentando síndrome hematofágica ou recém 
nascidos), sendo 120 mulheres (67%) e 58 
homens (32%) e com idades variando entre 0 e 
79 anos, com média de 32,86 ± 16,90 e 



mediana 30,16.  Como resultado do teste, 
obtivemos 54 resultados positivos, 137 
negativos e 5 inconclusivos, o que demonstra 
uma alta taxa de positividade (27,55%) e 
relevância clínica.   
Para pacientes com LES não se tem estudos 
suficientes para determinar o cutoff mais 
adequado, então a princípio, adotamos o 
mesmo cutoff de 10 células, como o utilizado 
para transplantados renais. Sendo assim, dentro 
do grupo que apresentou febre, tivemos 9 
pacientes (23,07% dentro do grupo II) que 
apresentaram positividade com números de 
células acima de 10.  
O nosso n foi bem maior para pacientes com 
LES e pacientes submetidos a transplante renal, 
devido a demanda do nosso serviço. Dessa 
forma, pudemos observar uma positividade de 
43 em 97 pacientes com LES e 5 em 49 
pacientes submetidos a transplante renal. A 
frequência de positividade dentre os pacientes 
com LES foi muito alta, porém, algumas 
peculiaridades foram observadas nesse grupo 
de pacientes, como a não correspondência do 
resultado com o teste de PCR quantitativo em 
alguns pacientes. 
 
CONCLUSÕES: 
 
Estudos sobre o exame de antigenemia para 
CMV, como ficou conhecido, tem sido bastante 
incidentes dentro de pesquisas em pacientes 
transplantados, porém muito pouco ainda é 
comentado em pacientes com doenças crônicas 
que fazem uso de imunossupressão. Tais 
pacientes são suscetíveis a diversas doenças e, 
por vezes, enfermidades tidas como 
corriqueiras, como exemplo a infecção por 
citomegalovírus, podem trazer danos sérios a 
esses pacientes, até mesmo com quadros de 
reativação da doença.  
O n avaliado dentre os grupos ainda é 
distribuído de forma desigual dentre os grupos e 
nos faltam dados para fazer as correlações 
desejadas, dada a grandeza das possibilidades 
que o assunto oferece. Porém os resultados 
observados corresponderam às expectativas 
iniciais.  Nosso estudo já mostra a incidência de 
27,55% de pacientes com antigenemia para 
pp65 positiva dentre todos os pacientes 
envolvidos no estudo.  Encontrou-se certa 
discrepância entre os resultados de 
antigenemia, clínica e análise de PCR em 
alguns pacientes com lúpus eritematoso 
sistêmico, nos levando a vários 
questionamentos, inclusive sobre qual método 

seria adequado para analisar esses pacientes, 
ou se haveria alguma interferência imunológica 
peculiar do lúpus em reações cruzadas e 
resultados equivocados na antigenemia para 
CMV.  Pretendemos extender este estudo no 
próximo ano, correlacionando os dados com a 
análise de PCR quantitativo, o que poderá ser 
de grande valia para contribuir tanto para 
determinação de protocolos e definição de um 
cutoff para esses grupos de pacientes, quanto 
para mostrar a necessidade de maior atenção 
para diagnóstico e terapêutica adequada desses 
pacientes quando falamos de CMV.  
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INTRODUÇÃO:  
Os familiares de recém-nascidos precisam 
aprender a cuidar de seus bebês preparando-se 
para o cuidado domiciliar. Nesse sentido, o 
processo de alta no Alojamento Conjunto, que 
inclui o preparo das famílias, torna-se relevante, 
devendo começar desde a admissão do 
binômio, e conter orientações relativas aos 
cuidados sobre higiene, alimentação, manuseio, 
comportamento do recém-nascido, interação 
com o bebê, posição da criança para dormir, 
acompanhamento da criança no sistema de 
saúde, dentre outros.  
Dessa forma, a transição de recém-nascidos de 
baixo risco do Alojamento Conjunto para casa, 
demanda ações educativas, por parte dos 
profissionais de saúde, incluindo o enfermeiro, 
adequadas às reais necessidades das famílias. 
Ademais, é preciso convidar os familiares a 
saírem da passividade diante das práticas da 
equipe de saúde, por meio ações educativas 
que partam da realidade por eles vivida, em 
uma relação verdadeiramente dialógica. 
Logo, para atender às necessidades de 
aprendizado da família, de modo a 
instrumentalizá-la para dar continuidade aos 
cuidados do recém-nascido no ambiente 
domiciliar, é necessário que se desenvolva um 
processo de alta dialógico e participativo. 
Assim sendo, ao realizar atividades educativas 
com a família no processo de alta, o enfermeiro 
precisa dar oportunidades da mesma refletir 
sobre sua realidade e juntos encontrarem 
alternativas para aperfeiçoar o cuidado do 
pequeno.  
Contudo, na busca de boas práticas 
relacionadas à alta de recém-nascidos, 
verificou-se que os estudos científicos nacionais 
e internacionais se concentram basicamente na 
alta da unidade de terapia intensiva neonatal 

e/ou dos recém-nascidos prematuros e/ou de 
baixo peso, sendo raros os estudos que 
abordem o preparo de alta da família de bebês 
de baixo risco, com boa vitalidade e em boas 
condições clínicas no Alojamento Conjunto, o 
que justificou a realização desse estudo. 
Portanto, o presente trabalho objetivou analisar 
o preparo de alta de famílias no Alojamento 
Conjunto quanto aos cuidados domiciliares dos 
recém-nascidos. 
Para tal, foi desenvolvida uma pesquisa 
qualitativa, por meio de Dinâmicas de 
Criatividade e Sensibilidade Corpo Saber, do 
Método Criativo Sensível, junto a dezessete 
participantes, entre puérperas e familiares, no 
Alojamento Conjunto de um hospital municipal 
da baixada litorânea do Rio de Janeiro, cujos 
dados foram submetidos à análise temática. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
Da análise dos dados emergiram duas 
categorias temáticas: 1) Orientações no preparo 
de alta para o cuidado domiciliar com o recém-
nascido; e 2) O encontro educativo entre 
enfermeiras e famílias no preparo de alta. 
Os achados da pesquisa apontam que as 
orientações frequentemente realizadas no 
Alojamento Conjunto, de acordo com os 
participantes, foram relacionadas ao aleitamento 
materno e aos cuidados com o coto umbilical, 
contudo, em menor proporção incluíram 
conteúdos acerca do banho, posições 
confortáveis e vacinas. Sendo os mesmos 
selecionados pelos profissionais, sem a 
participação dos familiares no apontamento de 
suas demandas de aprendizagem. 
As enfermeiras assumem o papel social de 
educadoras, por meio de uma prática educativa 
pontual baseada na transmissão de informações 



e na demonstração do cuidado do recém-
nascido.  
Contudo, o ensino baseado apenas no domínio 
de habilidades técnicas e nas questões 
biológicas do recém-nascido, sem o 
conhecimento da realidade de sua família, da 
rede de saúde disponível, da rede social de 
apoio é insuficiente para o atendimento 
abrangente das necessidades dos familiares e 
dos recém-nascidos no processo de alta.  
Logo, as ações de educação em saúde 
precisam favorecer o empoderamento das 
pessoas, a partir da contextualização de 
temáticas do seu interesse e de modo 
compreensível, por meio da aproximação da 
realidade vivida, favorecendo, assim, a reflexão 
crítica e colaborando efetivamente para a 
promoção da saúde. 
No modelo tradicional da educação, da 
pedagogia bancária, baseada na transmissão de 
conhecimentos, o professor, no caso o 
profissional de saúde, fornece conteúdos ao 
aluno, o familiar, como uma verdade absoluta, 
cabendo a este receber o que lhe foi oferecido 
sem questionamentos. Contudo, nesse modo de 
ação é comum a desconsideração dos saberes 
e crenças dos educandos, construídos nas suas 
trajetórias de vida, o que torna esse processo 
educativo descontextualizado.  
Assim, as puérperas e familiares não tiveram 
oportunidade de expressar suas dúvidas e 
demandas de aprendizagem, assim como 
compartilhar seus conhecimentos acerca do 
cuidado ao recém-nascido, o que fragiliza o 
processo educativo. 
 
CONCLUSÕES: 
Existem lacunas no preparo de alta quanto às 
orientações essenciais para o cuidado domiciliar 
do recém-nascido com segurança e qualidade, 
ademais, é preciso buscar abordagens 
pedagógicas dialógicas que partam da realidade 
das famílias.  
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INTRODUÇÃO:  
A abordagem do cirurgião-dentista do século 
XXI não analisa somente a boca e os dentes do 
paciente. Uma visão geral do indivíduo, aliada a 
um conhecimento sobre crescimento e o 
desenvolvimento craniofacial, são pré-requisitos 
para o delineamento de um diagnóstico e 
tratamento corretos independente da 

especialidade do cirurgião-dentista (Proffit et 
al., 2007).   
 De acordo com a literatura, comparando 
esses três tipos faciais, a prevalência na 
população brasileira é de 50% classe I 
esquelética, 41% classe II esquelética e 9% 

classe III esquelética (Capelozza et al., 2004; 
Reis et al., 2006). 
A alteração nesses valores ocorre somente no 
indivíduo classe III esquelética, que aumenta em 
asiáticos e diminui em europeus (0,8% a 4,2%) 

(Miyajima et al., 1997).   
 O crescimento contínuo inicia-se no 
período pré-natal e continua no pós-natal. 
Parece ser mais geneticamente controlado do 
que ambientalmente afetado (Nie et al., 2005). A 
base craniana desempenha papel importante no 
crescimento da maxila e da mandíbula, no 
estabelecimento da relação entre ambas (Chin 
et al., 2014). Logo, as alterações no ângulo da 
base do crânio e do comprimento anterior e 
posterior podem causar desequilíbrios no 
crescimento facial, e consequentemente na 
oclusão dentária (Chin et al., 2014). As 
alterações na morfologia craniofacial são a 
origem das mais sérias má-oclusões, sendo que 
as alterações na morfologia e no tamanho 
mandibular contribuem mais para a maioria das 
má-oclusões do que as variações maxilares. As 
dentições superior e inferior devem adaptar-se 
durante o desenvolvimento, quando há 

significativas alterações na morfologia 

mandibular (Moyers et al., 1970). 
 Em um dos seus trabalhos clássicos e 
mais conhecidos a respeito do crescimento e 
desenvolvimento craniofacial, Moss sugeriu que 
não havia determinação genética direta para a 
morfogênese esquelética: o fenótipo seria 
determinado somente através das matrizes 
funcionais (Moss, 1975). Anos depois, o mesmo 
autor reconsiderou os papéis dos fatores 
genéticos e na morfologia craniofacial final e 
sugeriu que a síntese ou interações genes-
ambiente são peças fundamentais na 
odontogênese (Moss, 1997). 
 Os avanços em biologia molecular e no 
conhecimento do genoma humano, forneceram 
evidências de que a maioria das doenças 
humanas é influenciada por alterações em 
estruturas genéticas (Valarini et al., 2011).  
 Desta maneira, várias más formações 
do crânio, face, dos ossos maxilares e dentes 
têm tido sua etiologia ligada, de alguma 
maneira, a fatores genéticos.  
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
A amostra para este estudo contou com 79 
indivíduos com má oclusão classe II esquelética 
e 102 com má oclusão classe I esquelética. 
Foram selecionados os seguintes polimorfismos 
genéticos: TNFα rs1799724 (T/C) e TNFα 
rs1800629 (A/G). O método utilizado para as 
reações foi o de TaqMan com sondas 
específicas para a distinção alélica (sondas 
TaqMan). Não houve associação entre os 
polimorfismos em TNFa e a má oclusão classe II 
esquelética (p>0.05). As áreas da Genética 
Humana e da Biotecnologia sinalizam 
promessas desejáveis para as áreas da saúde 
com o sequenciamento genético, que permitem 



o estudo detalhado de genes que atuam 
diretamente em alterações de desenvolvimento. 
O desenvolvimento deste projeto proporcionou a 
obtenção de conhecimento diretamente 
aplicável à compreensão dos fenômenos 
moleculares envolvidos no desenvolvimento da 
má oclusão classe II esquelética. Assim, a 
identificação dos fatores genéticos envolvidos 
na etiologia da má oclusão classe II esquelética 
torna-se um facilitador para uma melhor 
compreensão dos genes envolvidos no 
desenvolvimento do complexo crânio-facial. 
Com a identificação dos genes defeituosos que 
ocasionam essas anomalias, será possível 
identificar mutações genéticas, que possibilitará 
formas de corrigir problemas durante esse 
desenvolvimento, tendo como centro principal 
os genes que causam estes defeitos. Este 
estudo serviu de auxilio e permitiu um 
conhecimento adicional de herança genética, 
que auxilia a compreensão do indivíduo sobre a 
causa de sua anomalia, desta forma, atendendo 
uma importante demanda governamental, isto é 
o desenvolvimento no campo da biotecnologia.  

 
  
CONCLUSÕES:  
 
Neste estudo, não se observou associação 
entre polimorfismos genéticos envolvendo TNF-
α e má oclusão esquelética de classe II ou a 
posição da maxila e mandíbula na direção 
póstero-anterior. No entanto, acredita-se que 
exista uma predisposição genética que propicie 
uma maior susceptibilidade a má oclusão 
esquelética ou uma maior proteção contra as 
mesmas, isso justificaria o fato de indivíduos 
expostos às mesmas condições ambientais e 
sociais terem históricos de má oclusão 
esquelética distintos. Espera-se que através de 
outros trabalhos com outros genes seja possível 
compreender vários aspectos relativos ao 
conhecimento diretamente aplicável aos 
fenômenos moleculares envolvidos no 
desenvolvimento e estabelecimento das má 
oclusão esquelética.  
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INTRODUÇÃO: No Brasil, os casos de Sífilis 
Adquirida (SA), Sífilis em Gestantes (SG) e 
Sífilis Congênita (SC) cresceram 
significativamente na última década. No ano de 
2016 foram notificados 87.593 casos de SA, 
37.436 casos de SG e 20.474 casos de SC. O 
Brasil não alcançou a meta de eliminação da 
sífilis congênita, incidência menor que 5 casos, 
incluindo natimortos, para cada 1.000 nascidos 
vivos, no ano de 2016 a incidência no Brasil foi 
de 6,8 notificações/1000 nascidos vivos. O 
principal fator de risco para a SC consiste no 
acompanhamento pré-natal inadequado, 
responsável por cerca de 70 a 90% dos casos 
encontrados. A OMS estima que em 75% dos 
casos não tratados de SG podem ocorrer 
resultados adversos. O Ministério da Saúde 
lançou em 2016 uma agenda de ações 
estratégicas para o combate à Sífilis Congênita, 
em 2016, visto que, a elevada incidência da SC 
no país é um grave problema de saúde pública. 
O conhecimento do perfil epidemiológico é 
primordial para o controle e quiçá eliminação da 
SC no país. Este é um estudo retrospectivo 
temporal sobre a frequência de notificação de 
SC. Foram analisados os dados arquivados nas 
fichas de notificação compulsória dos casos de 
SC do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN), no período de 2016 a 
2017. A análise de dados foi feita em parceria 
com o Setor de DST da UFF. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 
Foram analisadas 29 fichas de notificação de 
sífilis congênita de janeiro de 2016 a dezembro 
de 2017, conforme o modelo do SINAN. 5 
casos, nos quais a data do diagnóstico era de 
2014 (3) e 2015 (2), não foram incluídos na 
análise dos dados. 4 fichas de notificação 
conforme modelo do munícipio também não 
foram incluídas no estudo. Nenhuma das fichas 

 

estava completamente preenchida. 8 fichas 
apresentaram de 50% a 75% dos campos 
analisados preenchidos e 11 fichas de 75% a 
90%. Somente 5 fichas estavam mais de 90% 
preenchidas. Todas as mães realizaram pré- 
natal e todos os recém-nascidos foram tratados 
e estavam vivos no momento da notificação. 

 
CONCLUSÕES: 

 
A notificação e o adequado preenchimento das 
fichas são cruciais para a prevenção da SC 
durante o pré-natal. Muitos erros foram 
encontrados, o que não era esperado para um 
hospital universitário. A atenção ao pré-natal 
precisa ser avaliada pois todas as mães 
realizaram pré-natal, tendo sido a maioria 
diagnosticada para SG e tratada durante o pré- 
natal. Ainda assim, a SC congênita não foi 
evitada. 
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INTRODUÇÃO:  
 

As ações de promoção da saúde visam garantir 
oportunidade a todos os educandos de fazerem 
escolhas mais favoráveis à saúde e de serem, 
portanto, protagonistas no processo de 
produção da própria saúde.  
No entanto, no âmbito escolar, os profissionais 
que atuam nesse cenário continuamente 
realizam práticas incipientes, com intervenções 
pontuais, focadas na prevenção de doenças, 
mantendo a relação entre saúde e educação, 
fundamentadas no modelo biomédico, 
observando-se a dificuldade em incluir 
promoção da saúde como um tema transversal. 
Dentre os programas institucionais que se 
efetivam tomando por base o escopo da 
promoção da saúde, se destaca o Programa 
Saúde na Escola (PSE) que, em articulação 
com a Estratégia Saúde da Família, desde 2007 
se propõe a integrar e articular esses dois 
setores, com ações que objetivam melhorar a 
qualidade de vida dos alunos das escolas de 
educação básica. 
Para entender a problemática e obter 
resultados, é fundamental conhecer as 
abordagens educacionais adotadas por 
profissionais de saúde e educação na 
compreensão da promoção da saúde no 
ambiente escolar, com vistas a despertar outros 
estudos e motivar ações educativas em saúde 
com escolares, o numa visão reflexiva e crítica, 
que promova mudanças sociais efetivas. 
  

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

Trata-se de um estudo de abordagem 
qualitativa, com utilização do método de 
Revisão Integrativa de Literatura (RIL). 
Entre as produções encontradas, foram 
selecionados 11 artigos que passaram pelo 
crivo dos critérios de inclusão e exclusão, 

baseados na temática “promoção da saúde e 
práticas educativas no ambiente escolar”. 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
Buscou-se agrupar conteúdos nas discussões 
semelhantes em duas (02) categorias temáticas: 
Concepção de Promoção da Saúde e a Prática 
Educativa Desenvolvida. 
 

 

 

• Concepção de Promoção da Saúde: 

Dentre os 11 artigos selecionados para 
estudo, oito trouxeram algum conceito 
sobre promoção da saúde. 
 

 
 

 

 

 
 

Foi possível identificar que muitos profissionais 
se equivocam ao tratar hábitos saudáveis, 
educação em saúde e prevenção de doenças 
como sinônimos de promoção da saúde. Nos 
estudos, identificou-se que 25% dos artigos 
estavam de acordo com esse achado.  
 
• Prática Educativa Desenvolvida: 

Inclusão: estudos publicados de 2007 a dezembro 

de 2017; disponíveis online (“free”) e em versão 

completa; idiomas português, espanhol e inglês; 

artigos na íntegra; retratassem a temática sobre 

promoção da saúde e práticas educativas em saúde 
na escola. Exclusão: não reportavam a realidade brasileira; 

não correspondiam às questões de pesquisa; se 

repetiram nas bases de dados; outras obras, como 

teses, dissertações, revisões sistemáticas e 

integrativas, capítulos de livros; e artigos que não 

estavam publicados na íntegra. 

 

Concepção de Promoção da Saúde 

Associado a 

prevenção de 

doenças 

 

Relacionado 

ao bem estar 

Voltado para 

educação em 

saúde 

2 artigos 

 

4 artigos 

 

2 artigos 

 



Nesta categoria, foram selecionados 9 estudos 
que apontaram para realização de alguma 
prática para a promoção da saúde. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muitos profissionais não percebem a saúde 
como uma questão global, tendo uma 
concepção de trabalho/cuidado em saúde 
reduzido ao corpo biológico. Desse modo, 
perpetuam a visão higienista e de isolamento da 
própria instituição em relação aos outros 
“equipamentos” do contexto em que estão 
inseridos. As ações educativas são executadas 
de forma isolada, acrítica e sem articulação com 
contexto sociocultural. 
 

CONCLUSÕES: 
 
Quanto ao conceito de promoção da saúde e  
prática educativa observou-se um entendimento 
errôneo, o que resulta na dificuldade dos 
profissionais da educação e da saúde  em 
desenvolver ações de promoção da saúde na 
prática. É preciso compreender como uma visão 
equivocada de promoção da saúde pode gerar 
práticas educativas em saúde distantes da da 
realidade, voltadas para prevenção de doenças, 
reproduzindo o antigo modelo biomédico e 
focado em doenças. 
O estudo evidenciou que, no tocante à política 
de saúde escolar, o PSE, após uma década de 
existência, ainda conta com uma carência de 
estudos que analisem suas ações de promoção 
da saúde e que proponham novas formas e 
organizações dessas ações nas escolas 
brasileiras. São apontadas como uma das 
problemáticas do PSE as inconsistências entre 
a concepção de promoção da saúde que 
fundamenta o PSE. Profissionais da saúde e da 
educação desenvolvem ações com visão 
limitada, se resumindo  a práticas educativas 

voltadas para o estabelecimento  de hábitos 
alimentares e de higiene.  
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INTRODUÇÃO: 
 Hábitos alimentares saudáveis 

cultivados desde a infância favorecem o 
desenvolvimento adequado e auxiliam na 
prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis. No entanto, a escolha alimentar, 
especialmente em crianças e adolescentes, não 
depende apenas do comportamento individual, 
mas é entendida como uma prática influenciada 
pelo ambiente físico e social. O ambiente 
alimentar pode ser caracterizado pelo território 
em que se vive e trabalha/estuda no qual as 
peculiaridades de acesso, disponibilidade e 
custo dos alimentos determinam as escolhas de 
consumo pelos indivíduos influenciando na 
qualidade da alimentação da população. Em 
virtude da variedade de operacionalização dos 
métodos com diferentes instrumentos, a 
proposta do estudo foi realizar uma revisão 
sistemática sobre os  métodos que caracterizam 
o ambiente alimentar de estudantes e a relação 
deste ambiente com as escolhas alimentares de 
forma a contribuir no desenvolvimento de 
estudos nesta área e no delineamento de 
políticas públicas de promoção da alimentação 
saudável.  

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

A revisão da literatura incluiu 55 artigos. 
A auditoria foi o método mais utilizado para 
caracterizar o ambiente alimentar (47,3%) por 
meio de avaliações da disponibilidade, 
variedade e preço dos alimentos, possibilitando 
a obtenção de parâmetros importantes 
associados aos desfechos analisados. O 
questionário foi o instrumento mais utilizado 

(45,4%), por ser de fácil aplicabilidade e ser 
capaz de se adaptar a diferentes configurações 
e populações. As análises dos estudos 
predominaram no ambiente escolar interno 
(60,0%) pelo fato de as crianças e adolescentes 
passarem a maior parte do tempo diário na 
escola. Acredita-se que este ambiente 
apresenta um impacto potencial no consumo 
alimentar destes estudantes. Os estudos com 
delineamento transversal foram os mais 
utilizados (94,5%). Por sua característica básica 
ser a medição/observação em um único 
momento, esse tipo de delineamento tornou os 
estudos mais práticos e fáceis de serem 
realizados. Quanto à psicometria, poucos 
estudos utilizaram instrumentos válidos e 
reprodutíveis, o que pode acarretar na baixa 
qualidade das informações coletadas, que 
podem não ser representativas do objeto que 
fora proposto avaliar devido à inexistência de 
um padrão ouro para cada instrumento. A 
associação do ambiente com um desfecho foi 
investigada em 72,7% dos estudos e, como 
resultado, foi verificada a potencial influência do 
ambiente sobre os padrões alimentares dos 
estudantes. O consumo de alimentos não 
saudáveis configurou o principal desfecho 
estudado (94,5%), justificado pela elevada 
procura dos estudantes por estes alimentos, a 
falta de infraestrutura das cantinas para fornecer 
preparações frescas, a ausência de uma política 
governamental que estimule os 
estabelecimentos a ofertarem alimentos mais 
saudáveis e que invista em incentivos e 
parcerias com as escolas. A entrevista (29,1%) 
foi o método mais utilizado para avaliar o 
consumo alimentar como desfecho por permitir 
a obtenção de informações individuais dos 



participantes da pesquisa. O principal 
instrumento utilizado nessas entrevistas foi o 
Questionário de Frequência Alimentar (29,1%) 
por ser considerado um instrumento prático e 
informativo de avaliação em estudos que 
investigam a associação do consumo alimentar 
e a ocorrência de desfechos clínicos.  
 

 
CONCLUSÕES: 
 Diante das descobertas e da 
complexidade em caracterizar o ambiente e o 
consumo alimentar, a revisão da literatura 
possibilitou identificar e esclarecer os métodos e 
instrumentos mais utilizados nos estudos. Com 
isso, observou-se que a auditoria foi o método 
mais utilizado para caracterizar o ambiente 
alimentar e a entrevista, o método mais utilizado 
para avaliar o consumo alimentar dos 
estudantes. Ambos os métodos utilizaram o 
questionário como instrumento de análise. 
Entretanto, a escolha do método e do 
instrumento dependerá da finalidade da 
pesquisa e do público-alvo avaliado, pois ambas 
as ferramentas apresentam limitações que 
devem ser consideradas mediante o objetivo do 
estudo. Além disso, essa pesquisa permitiu 
identificar a influência do ambiente sobre os 
padrões alimentares dos estudantes. Esta 
revisão destaca a necessidade de mais estudos 
longitudinais uma vez que os estudos 
transversais são limitados na investigação da 
estabilidade do ambiente alimentar e da 
causalidade na relação entre ambiente alimentar 
e desfechos de saúde. Para investigar tal 
relação é necessário um investimento em 
estudos de validação e reprodutibilidade dos 
instrumentos de medidas do ambiente e 
consumo alimentar.  
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INTRODUÇÃO: 

Limitações de modelos in vitro bidimensionais 

têm conduzido ao desenvolvimento de 

modelos de cultura tridimensional (3D), que 

podem melhor mimetizar a arquitetura tecidual, 

com a comunicação celular por meio de 

fatores solubilizados no fluido intersticial, a 

adesão entre células e célula - matriz 

extracelular. Recentemente, modelos 

tridimensionais de cultivo de osteoblastos 

murinos foram desenvolvidos para avaliação 

da biocompatibilidade de materiais médico-

odontológicos. O presente trabalho visa avaliar 

a sua adequação a diferentes métodos de 

viabilidade celular para testes de toxicidade de 

biomateriais implantáveis: MTT, XTT, 

Vermelho Neutro e LDH. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A viabilidade celular foi verificada pelo método 

do XTT nos agregados de 7 dias 

concomitantemente com o modelo de 

monocamada para controle do experimento. 

Como se pode observar na Figura 1, o teste 

obteve resultado satisfatório no modelo de 

monocamada, mas não no modelo 

tridimensional, independente do tempo de 

incubação e da densidade celular do esferoide.  

Os agregados ficaram com coloração laranja 

após a exposição ao corante (Figura 1C), 

indicando que o corante ficou retido na matriz 

do agregado. 

A Figura 2 mostra o teste de MTT onde é 

utilizada a solubilização de membrana com 

DMSO, com o fim de permitir a saída do 

corante. Foram testados dois protocolos 

diferentes, um envolvendo quatro horas (A) e 

outro duas horas de incubação com tetrazólio 

(B). Ambos obtiveram sucesso no modelo 2D, 

mas não no modelo tridimensional. Também foi 

verificado que o corante encontra-se retido no 

esferoide. O teste do Vermelho Neutro (NR) 

também não foi satisfatório para o modelo 

tridimensional independente da densidade 

celular do agregado como podemos ver na 

Figura 3, o que indica que, provavelmente, 

estes testes de viabilidade celular não são 

aplicáveis para o modelo 3D.  

Observando que os métodos colorimétricos têm 

a limitação do corante sair do agregado, 

verificamos um método enzimático para análise 

de viabilidade celular utilizando a enzima 

citosólica lactato desidrogenase. A figura 4 

mostra que utilizando agregados de 4 dias, a 

leitura atinge valores dentro do ideal 

estabelecido, e que há sensibilidade em diferir 

as diferentes densidades celulares. Visto que o 

teste LDH funcionou no modelo tridimensional, 

fizemos uma curva de látex, um conhecido 

controle positivo, para avaliar o comportamento 

desses agregados em um teste de 

citotoxicidade. A figura 5 mostra que há 

sensibilidade no teste de LDH, capaz de 

mensurar que houve morte celular em 

proporção à concentração dos extratos. 

Através da regressão linear, é possível 

observar uma correlação adequada (R2=0,91), 

e um IC50 para o extrato de látex calculado em 

aproximadamente 40%. 

CONCLUSÃO 

Os resultados do presente trabalho 

demonstram que os esferoides geram 

necessidades próprias para adequação aos 

métodos colorimétricos clássicos de 



 
 

citotoxicidade, aonde podemos perceber que 

métodos muito dependentes de extração não 

são adequados a um modelo quantitativo 

(leitura da absorbância) no modelo 

tridimensional, podendo ser usados somente 

qualitativamente em cortes histológicos. Por 

outro lado, o método do LDH consegue 

detectar as células de forma similar ao modelo 

2D, e é capaz de gerar uma dose resposta com 

relação à densidade celular dos esferoides, e 

ainda apresenta uma dose resposta em um 

teste de um controle positivo, o látex. Podemos 

concluir, portanto, que o método do LDH é o 

mais adequado para a avaliação de 

citotoxicidade dos agregados de células de 

origem óssea 
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Figura 1: Comparação do resultado obtido pelo teste de XTT entre o modelo 3D e 2D, em diferentes tempos de leitura (A- 4 horas e 

B- 5 horas). C: Agregado com coloração laranja após o período de incubação. 

 

Figura 2: Comparação da absorbância entre o modelo 3D e 2D, medido por MTT, entre o protocolo de 

quatro horas  (A) e duas horas (B). Corte de esferoide corado com tetrazólio após a marcação (C). 



 
 

 

 

 

 

Figura 4: Resultado da leitura do teste LDH em agregados de 4 dias, em diferentes densidades. 
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Figura 5: Leitura do teste LDH de agregados de 30.000 células submetidos a extratos com diferentes 

diluições de um extrato de látex (100% = 200mg/ml). 

 

Figura 3: Comparação da absorbância do teste de Vermelho Neutro (NR) entre o modelo 3D e 2D em diferentes tempos de 

extração (A- 15 minutos e B- Overnight). 
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INTRODUÇÃO: A violência impacta a saúde 
em geral, porém a abordagem desta complexa 
problemática é insatisfatória na formação e na 
atenção em saúde (Dantas-Berger, 2011). A 
violência interpessoal baseada em gênero tem 
meninas, jovens e mulheres como vítimas 
preferenciais. É no âmbito doméstico que ocorre 
grande parte destas agressões, o que contribui 
para que os abusos sejam subestimados. A 
saúde das pessoas em situação de violência 
pode sofrer uma série de consequências não-
letais e o acolhimento dos casos apenas por 
seus efeitos físicos produz uma prática médico-
sanitária limitada, na perspectiva da prevenção 
e da integralidade em saúde. É necessária uma 
atuação profissional compromissada com os 
direitos humanos e a equidade de gênero 
(D’Oliveira &Schraiber, 2017).  
Este projeto dá continuidade ao estudo de caso 
exploratório e descritivo qualitativo que visa 
produzir conhecimento para a melhoria da 
atenção a pessoas em situação de violência no 
HUAP/UFF, o qual conta com dois programas 
de referência em saúde para violência. O projeto 
original foi construído com alunos de IC da 
Medicina da UFF, o qual teve início com o 
mapeamento da situação com relação ao 
atendimento prestado, por meio de 49 
questionários aplicados em docentes, discentes 
e profissionais e da análise das 178 fichas de 
notificação compulsória realizadas entre 2011 e 
2015. No âmbito do PIBIC 2017/2018 foram 
feitos o levantamento e a análise dos 
prontuários dos casos de violência notificados 
no HUAP/ UFF, bem como realizadas 
entrevistas semi-estruturadas com gestantes 
atendidas no HUAP. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: A análise 
dos prontuários partiu do universo de 178 fichas 
de notificação compulsória das violências, 

preenchidas no período de 2011 a 2015. A 
primeira dificuldade no processo se deu ao fato  
 
de nem todas as fichas de notificação terem nº 
de matrícula/prontuário, dados necessários para 
localização dos prontuários. A partir da 
devolução desta informação pela pesquisa ao 
setor responsável pelo arquivamento das 
mesmas, ficou recomendado seu preenchimento 
contendo tais dados, o que tornou relevante as 
contribuições do estudo para o aprimoramento 
do banco de dados pioneiramente investigado. 
Do total de prontuários, foram localizados e 
analisados 114, sendo 72% de usuárias do sexo 
feminino. No que se refere à natureza da 
agressão, a violência sexual foi a mais comum (  
84% dos casos notificados analisados). Em 
apenas 32% dos casos de violência contra 
jovens e adultas foi registrado na ficha o 
encaminhamento para a Delegacia de 
Atendimento Especializado à Mulher (DEAM), o 
que pode tanto apontar para o pouco 
conhecimento dos profissionais de saúde sobre 
demais recursos intra e intersetoriais quanto um 
limite no que se refere à possibilidade das 
ocorrências virem a ser investigadas e/ou o 
agressor identificado e punido.  Em 33% dos 
casos a busca pelo Hospital foi dirigida aos 
serviços ambulatoriais de atenção psicológica e 
social para pessoas em situação de violência, o 
que parece reforçar o papel do HUAP-UFF 
como referência no seguimento dos casos 
atendidos na atenção primária e/ou de 
urgência/emergência da região metropolitana II/ 
RJ. Em 30 prontuários identificou-se que a 
procura se deu pelo atendimento nas 
emergências adulta e pediátrica do HUAP-UFF. 
Em geral, foi observada dificuldade dos 
profissionais de saúde em registrar em 
prontuário as informações colhidas com o 
paciente, sendo que, muitas vezes, as 



informações são omitidas ou são preenchidas 
de maneira incompleta. 
 Quanto as 11 gestantes entrevistadas com 
objetivo de se conhecer suas percepções e 
conhecimentos associados ao tema, observa-se 
haver entre as mesmas um entendimento 
ampliado sobre as violências, ou seja, como 
sendo mais que físicas. Pelo menos duas delas 
afirmaram que houve agressão física na 
gravidez anterior pelo parceiro íntimo e outra 
avaliou que a relação com o companheiro piorou 
ao saber da primeira gestação. A literatura 
aponta que pode ser três vezes maior o risco de 
estas mulheres sofrerem alguma tentativa de 
homicídio ou serem mortas e concluem ser um 
padrão muito grave de violência, mais frequente 
do que vários agravos rastreados durante o pré-
natal. A problematização de suas percepções 
demonstrou haver uma cultura machista que 
culpabiliza as mulheres e colabora para a 
banalização da violência, tornando invisíveis as 
causas sociais do sofrimento feminino. Ao se 
investigar quais seriam as consequências das 
violências para a saúde e os serviços que 
poderiam recorrer, as respostas também 
apontaram conhecimento limitado sobre a rede 
de violência. Entretanto, os médicos foram 
reconhecidos por elas como seus potenciais 
apoiadores na superação do problema. 

CONCLUSÕES: Na articulação ensino-
pesquisa-serviço o projeto tem proporcionado 
formação permanente por meio da supervisão 
sistemática dos alunos no campo e a troca com 
equipes envolvidas na atenção, provocando 
reflexão-ação sobre as dimensões técnicas e 
humanas da gestão, do ensino e da assistência 
prestada. Destaca-se o pioneirismo do estudo 
na análise do banco de dados sobre as 
violências no HUAP, a inclusão da temática das 
violências contra as mulheres e dados gerados 
com o projeto dentro de um TCC do curso de 
Medicina e o efeito positivo da capacitação do 
bolsista, hoje no internato, no processo de 
trabalho de uma equipe de saúde situada fora 
da UFF, quando multiplicou junto à mesma 
informações para a qualificação do acolhimento 
e notificação dos casos de violência sexual 

atendidos naquela unidade. 
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INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, de forma geral, as feridas acometem a 
população independente de sexo ou etnia, 
constituindo um sério problema de saúde pública 
(Morais et al., 2008). As lesões crônicas são aquelas 
que não possuem êxito no processo normal de 
cicatrização requerendo um período de tempo maior 
que 12 semanas para cicatrizar (Senet al., 2009; 
Werdin et al., 2009; Martinez-Zapata et al., 2016). 
Estas feridas não necessariamente são causadas por 
eventos traumáticos, podendo estar relacionadas com 
doença sistêmica ou distúrbios locais (Sebastian et 
al., 2014). A úlcera crônica do pé diabético (UPD) é 
apontada como um grande problema de saúde 
mundial.  Geralmente aparece nos pés (dedos, 
calcanhares, região metatarsiana) e pode ser uma 
consequência de complicações comuns da diabetes 
(Bersusa e Lages, 2004). 
As diretrizes para o tratamento das úlceras diabéticas 
de extremidades inferiores incluem curativos úmidos, 
desbridamento, diminuição da carga microbiana da 
lesão, controle de infecção e implementação das 
terapias de cicatrização (Steed et al., 2006; Zelen et 
al., 2016). No entanto, em ocasiões onde a úlcera 
não diminui em 40% ou mais após quatro semanas 
de terapia padrão, torna-se interessante buscar 
terapias avançadas (Steed et al., 2006; Zelen et al., 
2016). 
O gel de carboximetilcelulose a 2%, terapia padrão 
utilizada no ambulatório estudado, é uma cobertura 
hidrossolúvel de carboximetilcelulose (CMC) não 
aderente que alivia a dor por hidratar as terminações 
nervosas; promove a atração de leucócitos; tem 
poder de desbridamento seletivo nas áreas de 
necrose, sendo indicado para uso em feridas limpas e 
não infectadas. 
O Fator de Crescimento Epidérmico Recombinante 
Humano (rhEGF), que possui nome comercial de 
EPIfactor®, é uma cobertura peptídica bioidêntico já 
que é sintetizado por um processo biotecnológico de 
fermentação. Seu mecanismo de ação envolve a 
proliferação de queratinócitos, estimulação da 
angiogênese e ativação da função dos fibroblastos  

 
 
com aumento dos níveis de ácido hialurônico, 
colágeno e elastina endógena (Infinity Pharma, 2016). 
Quando aplicado topicamente favorece a 
regeneração tecidual (Chan et al., 2015). Contudo, o 
uso clínico de fatores de crescimento permanece 
limitado pelo alto custo e poucos estudos desta nova 
tecnologia (Fang e Galiano, 2008; Lantis et al., 2009). 
Portanto, o objetivo é analisar o custo do rhEGF no 
reparo do tecido de feridas crônicas em pacientes 
diabéticos. 

 
METODOLOGIA 
 
O projeto aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro – 
UFF sob o protocolo n°1602.173 e faz parte de 
projeto maior financiado pela FAPERJ.  
Todos os custos foram considerados desde os 
materiais utilizados na formulação dos produtos, 
realização do curativo no Ambulatório de Reparo de 
Feridas como no domicílio do paciente. Esses dados 
são descritos em planilhas por cada paciente no 
programa Excel. Todos os dados de custo dos 
insumos foram pesquisados online no Banco de 
Preços em Saúde, no pregão do próprio hospital onde 
o estudo foi desenvolvido além dos valores dispostos 
pela Farmácia Universitária da UFF (FAU) e lojas de 
grande porte. Os dados de tempo e custo dos 
materiais para manipulação do gel de 
carboximetilcelulose a 2% e do rhEGF também foram 
contabilizados a fim de se estimar o custo de 
fabricação na Farmácia Universitária. Para definição 
do custo dos produtos no mercado foi feito um 
levantamento em pelo menos 3 farmácias privadas, e 
considerou-se a média destes preços. Para cálculo 
do custo do trabalho da enfermagem foi considerado 
o tempo despendido no atendimento ambulatorial de 
cada paciente. A partir deste dado, calculou-se o 
custo da enfermagem tomando por base o piso 
salarial da categoria e a remuneração inicial da 
carreira no Hospital Universitário Antônio Pedro.. 



De posso dos valores dos insumos e de recursos 
humanos, foram realizadas análises para 
demonstração comparativa de gastos entre um 
tratamento de feridas com gel de carboximetilcelulose 
a 2% e com o rhEGF. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
No período de novembro de 2016 a dezembro de 
2017 foram recrutados 19 pacientes dos quais 10 
(52,6%) fizeram o tratamento com o rhEGF e 9 
(47,4%) com o gel de carboximetilcelulose. O período 
de coleta ainda não foi encerrado. Todos os 
pacientes incluídos no estudo realizaram exame 
sanguíneo para confirmação da diabetes. 
Um total de 14 (73%) pacientes são do sexo 
masculino e cinco (26%) do sexo feminino, tendo 
média de idade de 62,4 anos. Observando as 
doenças associadas à Diabetes Mellitus (DM), a mais 
freqüente é a Hipertensão Arterial Sistólica (HAS). No 
grupo em uso do rhEGF 05 (26%) pacientes 
apresentavam a Hipertensão Arterial Sistólica (HAS) 
e Insuficiência Venosa Crônica (IVC). No grupo 
Controle 05 pacientes (26%) apresentaram somente 
a HAS como doença associada. 
Os cálculos dos custos do tratamento destes 19 
pacientes ainda estão em andamento. Já foi 
calculado o custo do produto: para o rhEGF (g) 
produzido na FAU/UFF ele é R$0,45 enquanto nas 
farmácias de manipulação privadas é de R$1,53 e 
para o gel de carboximetilcelulose a 2% (g) o valor é 
de R$0,12 na FAU/UFF e de R$0,35 nas farmácias 
privadas. 
Até o momento, somente 15 pacientes (78,95%) 
tiveram seus custos de itens de material para 
realização de novos curativos analisados por terem 
terminado o período de estudo de 12 semanas. Dos 
pacientes que utilizaram rhEGF ao longo do período 
do estudo foi utilizado um total de 725,5g do produto, 
sendo uma média de 80,61g por paciente durante o 
período de tratamento. Para os pacientes com uso de 
gel de carboximetilcelulose a 2% foi consumido um 
total de 501,3g de produto com média de 83,55g por 
paciente para as 12 seções.  
O cálculo do custo para cicatrização de 1 cm da lesão 
do primeiro paciente em uso do rhEGF foi de 
aproximadamente R$30,00 em um período de 
aproximadamente 15 dias.  Este cálculo será 
reproduzido para todos os outros pacientes e em 
seguida, será feita uma médica para saber, qual é o 
custo médio para cicatrizar estas úlceras crônicas, 
tanto com o Gel de carboximetilcelulose a 2%, 
quando com o EGF. A partir destes dados, será feita 
uma análise crítica para futura tomada de decisão 
quanto à incorporação desta nova tecnologia na 
Farmácia universitária.  

 
CONCLUSÕES 
 

Os dados coletados até o momento sugerem que o 
rhEGF é efetivo e possui um bom desempenho no 
estudo clínico. Estes resultados corroboram a 
oportunidade de desenvolvimento da análise 
econômica mais profunda a fim de certificar se este 
ativo é custo-efetivo para o tratamento de úlceras do 
pé diabético como uma nova tecnologia. Esta 
confirmação só ocorrerá ao fim do estudo clínico com 
o rhEGF. 
Ainda está sendo realizada a coleta de dados e 
admissão de pacientes com intuito de aumentar o N. 
Deste modo, ainda serão realizados análises 
comparativas do produto controle para intervenção 
através do desenvolvimento completo dos custos de 
cada produto. 
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INTRODUÇÃO: 
  
As medidas de precauções-padrão (PP) 
consistem em um conjunto de medidas que 
possuem a finalidade de minimizar os riscos 
ocupacionais, garantindo assim, a segurança do 
paciente. Considerando que, a adesão às PP 
pelos profissionais de saúde não acontece em 
sua totalidade, faz-se necessário compreender 
as razões e os obstáculos envolvidos no 
descumprimento a essas medidas a fim de 
determinar estratégias e programas para 
incentivar a cultura de segurança dos 
profissionais. Nesse sentido, o Standard 
Precautions Questionnaire (SPQ) consiste em 
um instrumento desenvolvido e validado na 
França, que tem como objetivo avaliar os 
determinantes sociocognitivos na adesão às PP, 
incluindo atitudes, comportamentos, limitações, 
restrições individuais e organizacionais. Dessa 
forma, o objetivo desse estudo foi realizar a 
adaptação cultural e validação do SPQ para 
profissionais de saúde no Brasil. 
Trata-se de um estudo metodológico realizado 
entre médicos e profissionais de enfermagem de 
dois hospitais públicos no Estado do Rio de 
Janeiro. O processo de adaptação e validação 
compreendeu as etapas de tradução, consenso 
da versão em português, avaliação por comitê 
de juízes, retrotradução, consenso da versão 
em português e comparação com a original, 
avaliação semântica dos itens e avaliação das 
propriedades psicométricas. Todos os aspectos 
éticos foram contemplados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Na avaliação de face e conteúdo realizada pelo 
comitê de especialistas, o índice de validade 
deconteúdo obtido variou de 0,60 a 1,00 e o 
escore geral da escala foi de 0,96, indicando 

que os itens são muito representativos. Para a 
avaliação semântica participaram 21 
profissionais, sendo 07 enfermeiros, 07 médicos 
e 07 técnicos de enfermagem. Nesta etapa 
73,7% dos itens foram considerados relevantes 
e 93,2% de suas opções de respostas foram 
avaliadas como claras e compreensíveis.  
 
 

 
Figura 1- Etapas do processo de adaptação 
cultural e validação do Standard Precautions 
Questionnaire (SPQ). 

 
As propriedades psicométricas foram avaliadas 
com a aplicação da Versão Brasileira do SPQ 
(SPQ-PB) para 222 (100%) profissionais de 
saúde sendo consideradas satisfatórias. A 
tabela a seguir mostra caracterização 
demográfica dos profissionais de saúde (n=222) 
A média de idade foi de 40 (DP= 10,09) sendo a 
mínima 23 e máxima de 68 anos. Com relação 
ao número de vínculos trabalhistas, obteve-se 
média de 1,84 (DP=1,37). A média de horas 



trabalhadas semana, foi de 49,0 (DP=18,74), 
sendo mínimo de 20 e máximo de 115 horas 
semanais. 
 
Tabela 1. Caracterização demográfica dos 
profissionais de saúde (n=222) na fase da 
avaliação das propriedades psicométricas - RJ, 
2018 

Variáveis N % 

Sexo   
     Feminino 172 77,5 
     Masculino 50 22,5 
Idade*   

20 ├ 35 anos 71 32,0 
35 ├ 45 anos 84 37,8 
45 ou mais 64 24,8 

Vínculos trabalhistas*   
Um  102 45,9 
Dois 92 41,4 
Três ou mais 27 12,2 

Horas trabalhadas na semana*   
< 40 horas  73 32,9 
40 ou mais 147 66,2 

Conhecimento das PP   
     Escola ou Universidade 95 42,8 
     Palestra no Hospital 16 7,2 

Nas duas opções anteriores 111 50,0 
Treinamento sobre PP no 
hospital* 

  

     Não 113 50,9 
     Sim 107 48,2 
Se sente suficientemente 
treinado sobre PP* 

  

Não 21 9,5 
Razoavelmente 95 42,8 
Sim 105 47,3 

*O item apresentou missing. 

 
Na avaliação da confiabilidade da SPQ-PB, o 
Coeficiente Alfa de Cronbach obtido foi de 0,74, 
indicando confiabilidade satisfatória. Para a 
avaliação da validade de construto por meio da 
análise fatorial exploratória todos os itens 
apresentaram carga fatorial >0,30, não sendo 
necessária a exclusão de nenhum item 
instrumento.  
Os autovalores obtidos com 7 fatores 
responderam 67,71% da variância do construto.  
Todos os itens alocaram-se nos mesmos 
domínios conforme a versão original do SPQ. 
 
 
CONCLUSÕES: 
 

Os resultados obtidos durante o processo de 
adaptação cultural e validação demonstraram 
que os itens foram considerados relevantes e 
importantes para a prática clínica dos 
profissionais médicos e de enfermagem. A 
Versão Brasileira do SPQ (SPQ-PB) composta 
por 24 itens alocados em 7 domínios é válida e 
confiável para avaliar os determinantes 
sociocognitivos que interferem na adesão às 
precauções padrão entre profissionais de 
enfermagem e médicos brasileiros.  
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INTRODUÇÃO: 

 Desde 2009, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
do Rio de Janeiro vem investindo na ampliação da 
cobertura da Estratégia de Saúde da Família-ESF no 
município, atingindo hoje cerca de 50% da 
população (SORANZ et al,2016). Para fortalecer sua 
Política, foi criado em 2011 o Programa de 
Residência em Medicina de Família e Comunidade - 
PRMFC inicialmente com 60 vagas que oferece, hoje, 
300 vagas. A expansão do PRMFC procura ter um 
caráter estruturante para realizar de forma 
sustentável as transformações requeridas pelo SUS. 
Para operacionalizar a expansão da ESF, a SMS Rio 
utilizou um modelo diferenciado de gestão. Delegou 
por meio de editais a gestão das “Clínicas da Família” 
às Organizações Sociais (OSs), uma modalidade 
privada de gestão de serviços públicos a ser discutida 
no presente projeto. Além disso, para apoiar e 
operacionalizar o PRMFC foi feito um edital para 
estabelecimento de convênio com uma fundação de 
direito privado.  

O modelo de gestão adotado é estimulado pelo 
movimento internacional de Reforma do Estado, 
cujas experiências na área da administração pública 
proliferaram no país. As características básicas 
visavam conferir maior flexibilidade gerencial com 
relação à compra de insumos e materiais, à 
contratação e dispensa de recursos humanos, à 
gestão financeira dos recursos, além de estimular a 
implantação de uma gestão que priorizasse 
resultados, satisfação dos usuários e qualidade dos 
serviços prestados (IBAÑEZ; VECINA NETO, 2007). 

Este discurso ganha espaços em tempos de crise 
econômica e inspirados por politicas neoliberais 
onde é perceptível especialmente em suas 

dimensões políticas e ideológicas – a noção de que 
não há alternativas possíveis a não ser a 
transferência à gestão privada (SAAD-FILHO, 2015). 
Nesse sentido, a deterioração de relações de 
trabalho, o estabelecimento de tetos salariais para o 
serviço público, os cortes em gastos sociais e a 
privatização de funções que outrora eram de 
responsabilidade exclusiva do Estado hoje são vistas 
como algo natural e inevitável (SADER, 1995). Tais 
medidas vêm sendo aplicadas em larga escala por 
governos, com apoio e incentivo (ou coerção) de 
organizações globais e instituições financeiras 
(SAAD-FILHO, 2015). 
Esse modelo de gestão vem sendo utilizado desde o 
final da década de 1990 na gestão de hospitais 
públicos e recebeu inúmeras críticas sobre seu 
caráter privatista e desarticulador da administração 
pública tradicional sem trazer maiores vantagens 
(BARBOSA; ELIAS, 2010). A gestão por meio de 
OSCIP- Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público ou OS de um programa de residência é um 
fato novo e o foco dessa pesquisa é analisar esta 
experiência nos seus aspectos inovadores, mas 
também com potenciais deletérios para a 
administração pública. 
A metodologia empregada foi a de estudo de caso 
(YIN, 2005) com duas abordagens: revisão 
bibliográfica integrativa e análise documental. As 
fontes bibliográficas foram buscadas no Medline e 
LILACS no período de 2008 a 2018 e as fontes 
documentais foram documentos públicos 
disponibilizados nos sites da SMS Rio de Janeiro e 
das entidades envolvidas. Foram analisadas as bases 
contratuais, os repasses financeiros; a gestão de 
recursos humanos e as prestações de contas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 



Pode se observar os avanços introduzidos pela 
gestão indireta em termos de agilidade de 
contratação de pessoal, serviços e na compra de 
materiais e equipamentos. Permitiram uma 
implementação em grande escala do Programa com 
incentivos de remuneração por desempenho e 
inovações tecnológicas assistenciais e pedagógicas. 
Recursos financeiros vultosos foram empregados 
nesta estratégia gerencial em uma OS e numa 
entidade de direito privado. 
Entretanto, alguns efeitos são preocupantes como os 
critérios de seleção de pessoal não transparentes, os 
vínculos empregatícios de várias naturezas (inclusive 
bolsistas) com fragilidades de continuidade e sujeitos 
aos riscos de assédio moral. É digno de nota também 
uma progressiva sobrecarga de trabalho aos 
profissionais que atuam no Programa e deficientes 
sistemas de prestação de contas principalmente ao 
controle social. As informações disponíveis 
publicamente não permitem análises mais 
aprofundadas dos processos de gestão, todavia, 
outras pesquisas devem ser estimuladas. 
 
CONCLUSÕES: 
 
De forma geral, é possível perceber diversos pontos 
positivos na estruturação do PRMFC-RJ, como 
mencionado acima. Todavia, também são notáveis 
diversos elementos constituintes da “Nova 
Administração Pública” nessa forma de 
operacionalizar a gestão. A mudança no regime 
jurídico ao qual os trabalhadores são submetidos, a 
frequente “bolsificação” dos profissionais com perda 
de direitos trabalhistas, o estabelecimento de metas 
de desempenho e o enfraquecimento do controle 
social são exemplos disso. Nesse sentido, é possível 
compreender o processo de “publicização” da gestão 
do PRMFC-RJ como um passo relevante no 
continuum da contrarreforma do Estado brasileiro, 
que, no caso do setor saúde do Rio de Janeiro, se 
intensificou nos últimos dez anos. Trata-se ainda de 
uma forma diferente de avançar nesse sentido, já 
que é a primeira experiência em que temos OS 
gerindo programas de residência médica, e não 
somente os serviços de saúde propriamente ditos. 
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INTRODUÇÃO:  
 
A camada híbrida descrita por Nakabayashi et 
al. em 1982 é essencial   para adesão entre 
dentina e resina composta. O colágeno da 
dentina desmineralizada e a resina do adesivo 
formam uma rede entrelaçada, a qual é 
responsável pela longevidade da restauração. A 
incompleta impregnação de resina provoca 
acúmulo de água residual na dentina e o 
condicionamento ácido promove a ativação das 
metaloproteinases de matriz, presentes na 
dentina. Assim, hidrólise enzimática e não-
enzimática do polímero adesivo e das fibras 
colágenas são possíveis de ocorrer. Por isso, 
várias pesquisas têm focado na preservação da 
integridade da matriz colágena da camada 
híbrida, na tentativa de aumentar a durabilidade 
da adesão. 
O conteúdo orgânico da dentina é composto 
principalmente de colágeno tipo I. Quando a 
dentina é usada como substrato para 
restaurações adesivas, alterações no colágeno 
variando o grau de ligações cruzadas inter ou 
intra moleculares são possíveis. A formação 
endógena dessas ligações cruzadas é 
controlada por vários fatores como a 
hidroxilação da Lisina, a glicosilação, 
agrupamento molecular e forças externas. 
Essas reações resultam na formação de 
ligações covalentes intra e intermolecular. Já 
exogenamente, essas ligações podem ser 
induzidas por agentes químicos, luz ultravioleta, 
calor, entre outros. Essa indução exógena tem 
sido proposta para a melhora da estabilidade 
mecânica e redução da taxa de biodegradação 
do colágeno. Vários agentes sintéticos 
(glutaraldeído, cabodiimida e outros), e naturais 
(Genipin, proantocianidina e outros) podem 
induzir a formação de ligações cruzadas. 

Tanto o aprimoramento das ligações cruzadas 
do colágeno, quanto a inibição das MMPs tem 
mostrado melhoria da adesão, a longo prazo. 
Muitos estudos têm priorizado a aplicação de 
inibidores das MMPs na dentina condicionada 
antes da aplicação do sistema adesivo. O 
Glutaraldeído e o genipin são comumente 
utilizados como agente de ligação cruzada de 
colágeno, entretanto, os dois compostos 
também possuem desvantagens como alta 
toxicidade e uma taxa lenta de indução de 
ligações cruzadas, respectivamente. A fim de 
superar essas desvantagens, um agente de 
ligação cruzada com baixa toxicidade, boa 
biocompatibilidade e ligações estáveis ainda é 
requerido. 

Polissacarídeos são materiais que podem ser 
utilizados para fixação tecidual e sua eficiência 
na implantação de novos tecidos, na ajuda de 
cicatrização e proliferação celular já foi 
comprovada. Tudo isso devido à sua habilidade 
na promoção de ligações cruzadas no colágeno 
do tecido original. Porém em sua forma natural 
eles não são capazes de promover ligações 
cruzadas. Por isso a necessidade da introdução 
de grupos aldeídos, através de uma oxidação. 
Após serem seletivamente oxidados por 
periodato, múltiplos grupos aldeídos funcionais 
são formados pela clivagem das ligações C2-C3 
na unidade 1,4 glucan. Com vários grupamentos 
aldeídos, os polissacarídeos oxidados podem 
reagir com as aminas livres do tecido da mesma 
forma que o glutaraldeído. 

Assim o dialdeídocarboximetilcelulose (DCMC), 
é biodegradável, não é tóxico e apresenta 
excelente biocompatibilidade. Já foi comprovado 
que o DCMC é um agente efetivo de ligações 
cruzadas, que aumenta a resistência contra 
degradação enzimática e apresenta alta 



citocompatibilidade em fibroblastos e em aortas 
de porco.

 
Para simplificar o uso de agentes de 

ligações cruzadas, inibidores de MMPs ou 
agentes antimicrobianos, é preferível que os 
mesmos sejam incorporados diretamente no 
sistema adesivo. Visto que as fibras colágenas 
são parcialmente desnudas pelo 
condicionamento ácido, a incorporação destes 
agentes no sistema adesivo permite sua 
interação com elas. Dessa forma, além de testar 
o DCMC como pré-tratamento dentinário, foi 
desenvolvido e caracterizado um sistema 
adesivo experimental, de condicionamento ácido 
total e frasco único, contendo DCMC, buscando 
o aumento do número de ligações cruzadas e 
da resistência da dentina, bem como prolongara 
estabilidade da adesão. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
O pré-tramento dentinário com solução aquosa 
de DCMC em todas as concentrações (1%, 
2,5% e 5%) causaram aumento do módulo de 
elasticidade da dentina. Da mesma forma, a 
incorporação de DCMC no primer do sistema 
adesivo nas diferentes concentrações (1%, 
2,5% e 5%) causou aumento do módulo de 
elasticidade da dentina. 
A seguir são apresentados os resultados do 
resistência de união à dentina, quando o DCMC 
foi aplicado à dentina, como pré-tratamento 
(Tabela 1) e quando incorporado ao primer do 
sistema adesivo (Tabela 2). 
Tabela 1. Resistência de união à dentina com 
DCMC aplicado como pré-tratamento dentinário. 

 Resistência de união (µTBS) 

Grupo Imediato 6 meses 

ST 39,57 Aa 21,05 ABb 

DCMC1% 30,76 Aa 26,11 Aa 

DCMC2.5% 30,57 Aa 13,46 Bb 

DCMC5% 28.58 Aa 7,25 Bb 

Médias seguidas por letras diferentes 
(maiúsculas na vertical e minúsculas na 
horizontal) são diferentes estatisticamente (teste 
de Tukey p<0,05) 

Tabela 2. Resistência de união à dentina com 
DCMC incorporado ao primer do sistema 
adesivo 

 Resistência de união (µTBS) 

Grupo Imediato 6 meses 

ST 29,22 Aa 17,22 Ab 

DCMC1% 25,22 Aa 22,91 Aa 

DCMC2.5% 23,98 Aa 23,17 Aa 

DCMC5% 20,02 Aa 16,07 Aa 

Médias seguidas por letras diferentes 
(maiúsculas na vertical e minúsculas na 
horizontal) são diferentes estatisticamente (teste 
de Tukey p<0,05) 

CONCLUSÕES: 
 
Pode-se concluir que a aplicação do DCMC 
causou aumento do módulo de elasticidade da 
dentina, independente da concentração testada 
e da forma de aplicação: como pré-tratamento 
dentinário ou incorporado ao primer do sistema 
adesivo. Com relação a resistência de união 
imediata, o DCMC não afetou a resistência de 
união, tanto quando utilizada como pré-
tratamento dentinário, como quando utilizado 
dentro do primer do sistema adesivo. O DCMC a 
1% como pré-tramento dentinário foi capaz de 
manter a resistência de união após 6 meses de 
estocagem, diferente de todos os outros grupos, 
e exigindo o melhor resultado. Quando 
incorporado ao primer do sistema adesivo, os 
grupos com DCMC não diferiram do controle, 
mas somente eles foram capazes de manter a 
resistência de união após 6 meses de 
estocagem. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A mola hidatiforme (MH) é uma desordem da 

fertilização caracterizada por placenta contendo 

vilosidades hidrópicas acompanhada de intensa 

proliferação trofoblástica. Estudos mostram que 

o estresse oxidativo (EO) está diretamente 

relacionado com a patogênese dessa doença e 

os fatores dietéticos constituem um importante 

fator de risco para sua ocorrência, que é cerca 

de 5 a 10 vezes mais frequente no Brasil que 

em países da Europa e América do Norte.  

As vitaminas E e C são antioxidantes essenciais 

provenientes da dieta que exercem um papel 

fundamental no combate ao EO. A gama-

glutamiltransferase (GGT), por sua vez, está 

intimamente relacionada ao EO, visto que atua 

como moduladora do metabolismo e 

homeostase da glutationa, principal antioxidante 

não proteico intracelular. Dessa forma, essas 

substâncias são importantes marcadores do 

perfil oxidativo, que embora seja associado à 

etiologia da MH, carece de informações na 

literatura.  

Portanto, o presente estudo tem como objetivo 

avaliar a relação entre o perfil antioxidante não 

enzimático com a ocorrência de MH através da 

avaliação de vitamina E, C e GGT. Trata-se de 

um estudo observacional transversal, com 

grupos de comparação, realizado nos dois 

centros de referência no tratamento da MH do 

estado do Rio de Janeiro, localizados na 

Maternidade Escola da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (CAAE: 38329214.0.0000.5275) e 

Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense (CAAE: 
37660714.7.0000.5243). 

As participantes foram submetidas a coleta de 

sangue venoso para realização dos exames 

laboratoriais bioquímicos e avaliação 

antropométrica para caracterização da 

população. Para a análise estatística foi utilizado 

o programa R, versão 3.3.2. e a probabilidade 

considerada significante para p<0,05. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A amostragem total foi composta por 130 

participantes divididas em quatro grupos: 45 no 

grupo mola, 33 no grupo não-mola, 20 no grupo 

gestante e 32 no grupo não-gestante. Foi feita 

caracterização antropométrica (peso, altura, 

pressão arterial). Em relação à caracterização 

laboratorial do perfil hepático, os resultados 

encontrados para AST e ALT revelaram que tais 

marcadores de função hepática estavam dentro 

dos valores de referência. Com tais análises, as 

características gerais se mostraram 

semelhantes e os grupos comparáveis.  

As concentrações séricas médias de GGT nos 

grupos foram de 31,20 ± 24,7 U/L no grupo 

mola, 24,37 ± 11,39 U/L no não-mola, 33,35 ± 

19,22 U/L no gestante e 29,34 ± 20,77 U/L no 

não-gestante. Todos os grupos encontraram-se 

dentro do intervalo de referência (IR: 8-34 U/L) e 

sem diferença estatística entre eles (p=0,5419). 

Estudos que avaliaram a GGT como marcador 

de EO dividiram seus dados em quartis a partir 

da mediana da população. No presente estudo, 

portanto, a mediana foi de 24 U/L e o intervalo 

interquartil (IIQ) de 18-32,25 U/L. Os valores de 



corte foram Q1: ≤18 U/L; Q2: >18 a ≤24 U/L; 

Q3: >24 a ≤32,25 U/L e Q4: >32,25 U/L. Os 

valores médios encontrados para Q1, Q2, Q3 e 

Q4, respectivamente, foram de 12,00 ± 2,29 

U/L, 20,00 ± 2,04 U/L, 28,00 ± 1,96 U/L e 50,00 

± 28,10 U/L no grupo mola; 13,00 ± 2,39 U/L, 

21,00 ± 1,91 U/L, 27,20 ± 2,48 U/L e 42,50 ± 

11,46 U/L no grupo não-mola; 15,0 ± 1,73 UL, 

20,14 ± 2,11 U/L, 28,5 ± 3,53 U/L e 53,0 ± 15,16 

no grupo gestante e 15,50 ± 1,41 U/L, 19,00 ± 

1,94 U/L, 29,00 ± 2,34 U/L, 46,00 ± 30,42 U/L no 

grupo não-gestante, sem diferença estatística 

dentro dos quartis (p>0,05). O percentual de 

participantes nos Q1, Q2, Q3 e Q4 

respectivamente, foram de 28,88%, 24,44%, 

17,8% e 28,88% para o grupo mola; 24,24%, 

33,33%, 27,27% e 15,16% para o grupo não 

mola; 15%, 35%, 10% e 40% para o grupo 

gestante; e 21,87%, 28,12%, 31,25% e 18,75% 

para o grupo não-gestante. 

Os grupos mola, não-mola, gestante e não-

gestante apresentaram, respectivamente, 

valores séricos médios de Vitamina E de 23,79 

± 6,87 µmol/L; 25,02 ± 5,54 µmol/L; 26,19 ± 6,47 

µmol/L e 25,24 ± 6,89 µmol/L, estando assim 

com médias acima do valor de referência (VR: 

12 µmol/L) e sem diferença estatística entre os 

grupos (p=0,5771). Quanto à Vitamina C, foram 

encontrados os valores séricos médios de 0,34 

± 0,31 mg/dL no grupo mola, 0,35 ± 0,26 mg/dL 

no grupo não-mola, 0,42 ± 0,32 mg/dL no grupo 

gestante e 0,37 ± 0,25 mg/dL no grupo não-

gestante, estando todos os grupos abaixo do 

limite inferior de normalidade (IR: 0,5-1,5 

mg/dL), sem diferença estatística entre eles 

(p=0,704).  

Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre as 

concentrações séricas de GGT e das vitaminas 

E e C na comparação entre os grupos de 

estudo. Porém, foi observada alta prevalência 

de deficiência sérica de vitamina C em toda a 

população. Portanto, contrastante com o 

descrito na literatura, não foi encontrada relação 

entre os marcadores do perfil antioxidante 

avaliados com a MH, sendo necessária a 

finalização da coleta do grupo controle de 

gestantes saudáveis, além da análise de outros 

marcadores do EO.  

 

CONCLUSÕES 
 
Em contraste com o descrito na literatura, até o 

momento não foi encontrada relação entre os 

marcadores do perfil antioxidante avaliados com 

a MH. Estudos de ingestão alimentar, outros 

marcadores de EO e a finalização da coleta do 

grupo de gestantes saudáveis podem 

complementar os atuais achados. Contudo, os 

altos índices de EO na população do Rio de 

Janeiro em geral podem ser sugerir que estejam 

relacionados à alta ocorrência de MH nesse 

local.  
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INTRODUÇÃO:  
 
Entre as doenças consideradas negligenciadas, 
a doença de Chagas, causada pelo protozoário 
Trypanosoma cruzi, representa um grande 
problema de saúde pública. No Brasil há um 
grande número de casos, com maior percentual 
de ocorrência na região Norte.

1
 A quimioterapia 

da doença de Chagas ainda é insatisfatória, 
com apenas dois fármacos nitroaromáticos 
(nifurtimox e benznidazol), que são pouco ativos 
na fase crônica da doença e possuem severos 
efeitos colaterais.

1,2
 Na busca por um candidato 

à fármaco mais eficiente e com menos efeitos 
colaterais, enzimas envolvidas no desenvol-
vimento do parasita têm sido investigadas como 
possíveis alvos terapêuticos de substâncias com 
atividade tripanocida. Entre os alvos enzimáticos 
têm-se a cisteíno protease cruzaína.

3
  

Em trabalhos anteriores foram relatados 
compostos heterocíclicos nitrogenados com 
atividade tripanocida, os quais apresentam a 
função carboidrazida.

4
 Dentre esses, o derivado 

N’-4-hidróxi-benzilideno-carboidrazida do hete-
rociclo 1H-pirazolo[3,4-b]piridina apresentou 
potente atividade contra a forma tripomastigota 
do T. cruzi em ensaios in vitro.

5
 Na continuação 

dos estudos com derivados desse núcleo 
heterocíclico foram propostos novos compostos 
por modificação da posição do grupo 
substituinte e substituição do grupo N-
benzilideno-carboidrazida (1) por N-acil-
oxadiazolina (2) (Figura 1). Uma vez que a 
restrição conformacional é importante na 

                                                           
1(a) WHO, http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/, 
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4 DIAS, L.R.S.; SALVADOR, R.R.S. Pharmaceuticals, 5 (3), 

317–324, 2012 
5 DIAS, L.R.S. et al. Bioorg. Med. Chem., 15 (1), 211–219, 2007 
 

investigação da interação entre ligantes e 
biomacromoléculas, a série de compostos 2 foi 
planejada com o intuito de avaliar a influência da 
restrição conformacional do grupo oxadiazolina, 
isóstero do grupo carboidrazida, na atividade 
biológica desses compostos.  
Esses compostos foram sintetizados e avaliados 
in vitro frente a forma intracelular amastigota do 
T. cruzi. Os resultados demonstraram que os 
compostos substituídos na posição orto- do anel 
B foram os mais ativos: série 1 (2-OH, IC50=0,85 
μM), e série 2 (2-OAc, IC50=1,11 μM). A 
atividade apresentada por esses compostos foi 
superior a do derivado N’-4-hidróxi-benzilideno-

carboidrazida (IC50=21 M) e do fármaco 

benznidazol (IC50=3,9 M).
6,7

  
 

 
 

Figura 1: Séries de derivados 3-metil-1,6--difenil-
1H-pirazolo[3,4-b]piridina (A):  N’-benzilideno-
carboidrazida (1), substituídos no anel B (2-OH, 3-
OH, 4-OH, 2,4-di-OH, 2-OH,4-OCH3) e N-acil-
oxadiazolina (2),  substituídos no anel B (2-OAc, 3-
OAc, 4-OAc, 2,4-di-OAc, 2-OAc,4-OCH3). 

Visando obter informações sobre o modo de 
ação desses compostos, neste trabalho 
realizados estudos de simulação computacional 

                                                           
6 RIBEIRO, J.L.S. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-
graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde. 
Universidade Federal Fluminense, 2017. 
7 VANELIS, J.C.A. Dissertação de Mestrado. Programa de 
Pós-graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde. 
Universidade Federal Fluminense, 2018.  

(1) (2) 



para avaliar o potencial desses compostos para 
inibir a enzimas essenciais do T. cruzi.  

 
 RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
A construção das estruturas tridimensionais 
investigadas como possíveis ligantes da enzima 
considerou na série N-benzilideno-carboidrazida 
(1) apenas o isômero E, observado como mais 
estável na análise conformacional, e na série N-
acil-oxadiazolina (2) os enantiômeros R e S, 
totalizando 15 estruturas (5 da série 1 e 10 da 
série 2). 
Foi realizado o estudo de ancoramento 
molecular (AM) com essas estruturas a fim de 
obter os complexos iniciais com a estrutura 3D 
da cruzaína (CRZ) para o estudo de dinâmica 
molecular (DM). A simulação computacional de 
cada complexo CRZ-ligante foi realizada pelo 
período de 20ns.  
Na análise dos resultados, observamos que a 
presença de substituintes na posição 2 do anel 
B parece ser um fator determinante para a 
atividade investigada nessa classe de 
compostos. Os resultados de simulação 
molecular demonstraram que os derivados 
substituídos na posição orto- do anel B (2-OH 
na série 1 e 2-OAc na série 2), que 
apresentaram melhor atividade contra forma 
amastigota que o fármaco benznidazol, são 
capazes de realizar interações por ligação de 
hidrogênio com subsítios do sítio ativo da 
enzima cruzaína do T. cruzi, demonstrando que 
este pode ser um alvo biológico para esses 
compostos.  
O estudo de AM revelou ainda que a energia de 
interação do ligante com a enzima cruzaína dos 
dois possíveis isômeros do composto 2-OAc da 
série N-acil-oxadiazolina (2) são -6,63 kcal/mol 
(isômero R) e -6,49 kcal/mol (isômero S), 
demonstrando que os isômeros não apresentam 
diferença significativa quanto à afinidade pela 
enzima CRZ.  
Considerando que a avaliação in vitro possibilita 
a interação do composto com múltiplos alvos 
moleculares, outras enzimas podem estar 
envolvidas na atividade inibitória. Neste 
contexto, realizamos também o AM na enzima 
esterol C14-α desmetilase (CYP51), que faz 
parte da biossíntese do ergosterol, como um 
possível segundo alvo, por estar relacionada a 
modificações morfológicas que levam a morte 
do parasita.   
Comparando as energias de interação dos 
isômeros R e S 2-OAc da série N-acil-

oxadiazolina no sítio ativo da CYP51, foi 
possível observar que o isômero S (ΔG = -11,17 
kcal/mol) apresentou uma afinidade ligeiramente 
maior pela enzima CYP51 que o isômero R (ΔG 
= -10,44 kcal/mol). 
 
CONCLUSÕES: 
 
Foram avaliados 15 novos derivados pirazolo-
piridina quanto à possibilidade de inibição da 
enzima CRZ do T. cruzi, utilizando as 
ferramentas de AM e DM. Os resultados de 
simulação computacional demonstraram a 
importância da presença de substituintes na 
posição 2 do anel B para interação com a 
enzima cruzaína, corroborando com a atividade 
tripanocida demonstrada pelos derivados 2-OH 
na série N-benzilideno-carboidrazida (1) e 2-
OAc na série N-acil-oxadiazolina (2). 
Os resultados obtidos indicam ainda que há 
possibilidade desses compostos interagirem 
com ambas as enzimas avaliavas, cruzaína e 
CYP51, corroborando com a possibilidade da 
atividade demonstrada estar relacionada a 
múltiplos alvos. Interessante notar que a CYP51 
parece ter mais afinidade pelo isômero S 
enquanto que a cruzaína parece ter mais 
afinidade pelo isômero R, o que pode sugerir 
outros alvos enzimáticos do ciclo de vida do T. 
cruzi, tais como argininoquinase, 
farnesildifosfato sintase e fosfodiesterase C, 
podem ser avaliados como possíveis alvos 
enzimáticos. 
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INTRODUÇÃO: 

 

A Sífilis Congênita (SC) persiste como problema 

de saúde pública brasileira, destacando-se no 

Estado do Rio de Janeiro (ERJ), com o dobro da 

incidência nacional. Entre os municípios do ERJ, 

Niterói apresenta a terceira posição em incidência 

da doença, paradoxalmente com suas 

características sócio demográficas, cujo IDH 

ocupando a 7ª posição entre os municípios 

brasileiros. A cobertura da Estratégia de Saúde da 

Família é ampla, assim como o acesso ao pré-

natal, à testagem para a infecção treponêmica, e 

ao tratamento, que é simples, eficaz e gratuito.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

Foram evidenciadas importantes características 

epidemiológicas maternas e neonatais sobre a 

sífilis congênita durante o período de 2007 e 2015 

no Município de Niterói/RJ. A taxa de incidência 

da sífilis congênita em menores de um ano a cada 

mil nascidos vivos no município de Niterói foi 

crescente no período analisado, apresentando, 

em 2015, uma taxa de 20,9 por 1000 nascidos 

vivos, cinco vezes maior do que a observada no 

ano de 2007 (6). As características maternas 

relacionadas aos casos de SC mostraram que 

51,5% possuem entre 20 e 29 anos, ensino 

fundamental incompleto (20,2%) e que em 48,5% 

dos casos a mãe era autodeclarada parda. A 

maioria das mães (78,2%) realizaram o pré-natal. 

Dos casos maternos com sífilis na gestação, 

52,8% foram diagnosticadas, e destes, apenas 

0,5% receberam tratamento adequado. Em 

relação ao tratamento do parceiro sexual da 

gestante diagnosticada com sífilis, apenas 10,4% 

receberam o tratamento, sendo insuficiente para o 

efetivo controle da reinfecção. Ocorreu no período 

a notificação de 529 casos de sífilis em gestante, 

apresentando temporalmente padrão crescente da 

taxa de detecção da doença, sendo em 2015 a 

taxa de 13,9 casos a cada 1.000 nascidos vivos. A 

taxa de transmissão da sífilis foi igual ou superior 

a 100% em 8 dos anos estudados, revelando o 

sub-registro ou falha de diagnostico materno. 

Realizando a análise da série temporal de sífilis 

congênita e em gestante em Niterói no período de 

2007 a 2015, foi constatado aumento constante e 

significante das taxas de incidência de sífilis 

congênita e de detecção de sífilis em gestante, 

não havendo mudança de padrão temporal. 

 

 



CONCLUSÕES: 

 

A taxa de incidência da sífilis congênita 

observada no município de Niterói encontra-

se ainda muito distante da meta estabelecida 

pela OMS, segundo a qual este valor deveria 

ser ≤ 0,5 casos/1.000 nascidos vivos, 

indicando a necessidade de ampliar a 

cobertura de pré-natal, a disponibilidade de 

testagem para sífilis em gestante e a 

cobertura do tratamento com penicilina para 

gestantes diagnosticas com sífilis. 

Os resultados mostraram a persistência de 

altas taxas de incidência da sífilis congênita 

no município de Niterói, aumentando 

gradativamente tanto o número de casos 

como o de óbitos infantis, paradoxalmente 

com as características sócio demográficas e 

econômicas do município.  

Devem ser ressaltados dados alarmantes 

encontrados durante a pesquisa como o 

tratamento inadequado da maioria das 

gestantes que receberam diagnóstico de 

sífilis, além da grande proporção que não 

realizou tratamento. Somado ao resultado de 

que o tratamento do parceiro sexual da mãe 

não foi realizado na maior parte dos casos ou 

não houve informação. A taxa de transmissão 

vertical demonstrou-se muito elevada durante 

todo o período analisado, evidenciando a 

necessidade de melhora do diagnóstico da 

sífilis em gestante na atenção básica de 

saúde e da reorientação das atividades de 

controle da sífilis em gestantes no sentido de 

aprimorar a notificação.  

A tendência temporal da taxa de 

incidência de sífilis congênita e de 

detecção de sífilis em gestantes foi de 

aumento constante e significativo, 

apontando para a relevância desta 

endemia no município. 

Nestas condições, é fundamental a pesquisa 

epidemiológica para detectar as falhas do 

sistema em conter tão relevante problema de 

saúde pública, ainda muito distante do 

controle efetivo e das metas estabelecidas 

pelo Ministério da Saúde e de organismos 

internacionais.  
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INTRODUÇÃO:  

 

Pseudomonas aeruginosa é um bacilo Gram 

negativo, cuja plasticidade genômica confere 

alta versatilidade e capacidade adaptativa, 

possibilitando ao mesmo desenvolver 

mecanismos de resistência à terapia 

antimicrobiana. As taxas elevadas de mutação 

exibidas pelas cepas multidroga resistentes 

(MDR) apesar de elevar a resistência aos 

antibióticos também aumentam a probabilidade 

de mutações compensatórias para reduzir o custo 

adaptativo (fitness cost) bacteriano. Em projetos 

anteriores do nosso grupo de pesquisa foi 

detectada a presença de cepas resistentes a 

carbapenemas não produtoras de 

carbapenemases em um centro de tratamento de 

queimados. Na ausência de hidrólise enzimática 

a carbepenemas, é provável que os principais 

mecanismos de resistência desse microrganismo 

a estes antimicrobianos sejam a perda da porina 

OprD, associada a diminuição da repressão de 

ampC e superexpressão de bombas de efluxo. O 

presente trabalho teve como objetivos 

determinar a CMI das cepas analizadas, verificar 

o índice de competitividade ente cepas sensíveis 

e resistentes a carbapenemas e analisar as 

proteínas de membrana externa (OprD). 

  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

Inicialmente foi determinada a concentração 

mínima inibitória (CMI) as cepas utilizando fita 

MIC.EvaluatorTM (Oxoid) para bos 

antimicrobianos imipeném e meropeném. Todas 

as cepas dos grupos de cepas MDR sensíveis a 

carbapenemas (grupo 2) e não MDR sensíveis a 

carbapenemas (grupo 3) apresentaram 

susceptibilidade para imipeném e meropeném. O 

grupo de cepas não MDR sensíveis a 

carbapenemas (grupo 1) apresentou CMI de 2 a 

32 mg/L para ambos carbapenemas testados 

(Imipenem e Meropenem) com exceção de uma 

cepa. De posse desse dados, o índice de 

competitividade in vitro (IC) de três cepas, duas 

carbapenema resistentes (uma pertencente ao 

tipo clonal A, cepa 3, e outra a um tipo não-A, 

cepa 31) e uma não-MDR carbapenema sensível, 

pertencente ao clone A (cepa 26) foi realizado. 

O IC foi calculado para as misturas A (3x26) e B 

(31x26) ambas as misturas apresentaram valores 

baixos para IC (<1), além disso pode-se observar 

que o IC na mistura A foi maior (IC=0,10784) 

que na mistura B (IC=0,01667). Pelo fato das 

cepas analisadas serem resistentes a 

carbapenemas mas não apresentarem resistência 

do tipo carbapenemase, a análise das proteínas 

da membrana externa das cepas foi realizada, 

utilizando a eletroforese do extrato proteico em 

gel de poliacrilamida-dodecil sulfato de sódio 

10% (SDS-PAGE), para avaliar a presença/ 

ausência da banda correspondente a proteína 

OprD. Não foi possível visualizar a banda da 



porina OprD (46 kb) nas cepas resistentes aos 

carbapenemas enquanto nas MDR sensíveis foi 

possível visualizar a banda da porina OprD em 6 

das 7 cepas avaliadas. Provavelmente, o 

resultado negativo em apenas uma das cepas 

esteja vinculado com o baixo número de células 

bacterianas no meio utilizado para extração das 

proteínas de membrana externa. Este resultado 

precisa ser repetido, para melhor análise. 

 

CONCLUSÕES: 

 

Com os resultados do presente estudo pode-se 

concluir a CMI para os carbapenemas 

apresentou-se alta, no entanto as cepas que 

apresentavam multirresistência apresentaram 

redução na aptidão e competitividade (fitness 

bacteriano) quando comparada às cepas 

sensíveis. Com posse de tal resultado, podemos 

inferir que o clone A parece estar melhor 

adaptado naquele ambiente hospitalar. Os 

resultados obtidos na análise das proteínas da 

membrana externa sugerem a ausência da porina 

OprD na membrana externa das cepas MDR 

resistentes a carbapenemas. Tal fato pode ser 

considerado um indício de que mutações no 

gene oprD possam ter ocorrido e afetado a 

produção desta proteína. 
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INTRODUÇÃO: 

 A maloclusão é considerada um problema 

de saúde pública pela alta prevalência. Desta 

forma, torna-se extremamente importante 

compreender os aspectos psicossociais da 

maloclusão e o seu impacto na qualidade de 

vida dos indivíduos. A qualidade de vida foi 

definida pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) como a percepção do indivíduo de 

sua posição na vida, no contexto da cultura e 

do sistema de valores nos quais ele vive e 

em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações. 

Este estudo transversal avaliou a qualidade 

de vida em relação à saúde oral (QVRSO) 

de pacientes que procuravam tratamento 

ortodôntico. A amostra incluiu 96 adultos 

entre 18 e 35 anos. Destes, 48 procuravam 

tratamento ortodôntico (grupo experimental) 

e 48 não (grupo controle). Os dados foram 

coletados através de entrevistas face a face, 

questionários e exame clínico. Utilizou-se o 

questionário OHIP-14 (Oral Health Impact 

Profile) para avaliar a QVRSO; o Critério de 

Classificação Econômica do Brasil (CCEB) 

para o nível socioeconômico e o ICON 

(Index of complexity, outcome and need) 

para avaliar a complexidade e necessidade 

de tratamento ortodôntico. Utilizou-se o 

teste de Mann-Whitney com nível de 

significância de 5% para avaliação da 

QVRSO, o Índice de Correlação Intraclasse 

para calibragem e foi realizado cálculo 

amostral poder de teste de 80% e nível alfa 

de 0,05.
 

   

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

No grupo experimental, 75% eram mulheres 

e 25% homens, com média de idade de 

25,40 (±5,96) anos e maioria na faixa B2 de 

nível socioeconômico (31,25%), com 

complexidade suave da má oclusão e com 

necessidade de tratamento ortodôntico. No 

grupo controle, 66,7% eram mulheres e 

33,3% homens, com média de idade de 

28,35 (±4,42) anos e maioria nas faixas C1 e  



D-E de nível socioeconômico (25% cada), 

com complexidade suave de má oclusão e 

com necessidade de tratamento. A QVRSO 

apresentou diferença significativa 

(p<0,0001) entre os grupos. Dentre os 

domínios avaliados, apenas dor física 

(p<0,0001), desconforto psicológico 

(p=0,0039) e inabilidade social (p=0,0405) 

apresentaram diferença estatística entre os 

grupos. Outros autores apresentaram 

trabalhos que apontavam a influência dos 

domínios dor física (Jang-Mi e Kyung-Hwa 

Kang) e inabilidade psicológica (Masood et 

al.; Chen et al.) em pacientes que estavam à 

procura ou já passavam por tratamento 

ortodôntico. Entretanto, nenhum outro 

trabalho apontou a diferença significativa da 

inabilidade social, e esta pesquisa 

demonstrou a influência que o grupo 

experimental sofre em relação à irritação 

com outras pessoas e a dificuldade de se 

realizar atividades diárias, devido a 

problemas de maloclusão. 

 
CONCLUSÕES: 
 

Os pacientes à procura de tratamento 

ortodôntico apresentaram uma qualidade de 

vida pior, sendo os domínios dor física, 

desconforto psicológico e inabilidade social 

os que demonstraram uma diferença 

significativa em relação ao grupo controle.  
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INTRODUÇÃO: 

 

 Segundo o Ministério da Saúde, para o biênio 

de 2018-2019, estima-se a ocorrência de 600 mil 

novos casos de câncer para cada ano. Com 

exceção do câncer de pele não melanoma, que 

configura cerca de 170 mil novos casos, 

ocorrerão 420 mil novos casos de câncer. Cerca 

de 5 % a 10% desses pacientes irão apresentar 

lesões oncológicas. Essas lesões apresentam 

sinais e sintomas, que podem surgir em conjunto 

ou isoladamente, como o rápido crescimento 

proliferativo, o sangramento local, o odor fétido, 

a dor intensa, infecção local e o exsudato. Esses 

sinais e sintomas desencadeiam distúrbios de 

autoimagem e problemas sociais. O cuidado 

paliativo, nessa perspectiva, configura-se como a 

melhor proposta para assistência aos pacientes 

portadores de feridas neoplásicas, pois possui 

como premissa o cuidar de pessoas com 

patologias que não apresentam respostas ao 

tratamento curativo, e prioriza uma postura ativa 

frente ao controle de sinais e sintomas que são 

relacionados à fase avançada da doença, que se 

tornou incurável. O objeto desse estudo são as 

feridas tumorais em pacientes oncológicos 

terminais, e com base nele, o presente estudo 

almeja testar a seguinte hipótese: “há associação 

entre as variáveis: odor, exsudato e isolamento 

social em pacientes com feridas neoplásicas”. O 

objetivo geral desse trabalho é analisar as 

possíveis associações entre as feridas 

tumorais, variáveis clínicas como odor, 

estadiamento de lesões, sítio primário, 

exsudato e isolamento social em pacientes 

com câncer avançado em modalidade de 

cuidados paliativos, para construção de um 

protocolo de intervenção de enfermagem. 

Como objetivos específicos, o trabalho traz: 

mapear nos registros hospitalares de pacientes 

com feridas tumorais, em modalidade de 

cuidados paliativos, as variáveis clínicas 

como: odor, estadiamento de lesões, sítio 

primário, exsudato em pacientes com câncer 

avançado ; verificar a ocorrência de 

isolamento social em pacientes com feridas 

neoplásicas; discutir a associação entre as 

variáveis propostas para construção de um 

protocolo de intervenções de enfermagem 

direcionado aos novos casos de câncer 

avançado associados com ferida tumoral, com 

vistas à melhoria da qualidade de vida nesses 

pacentes. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

Como resultados preliminares referente ao 

período de 09 de Agosto de 2016 a 23 de 

Julho de 2018, apresenta-se um breve perfil  

de 23 pacientes atendidos no ambulatório de 

cuidados paliativos. Sendo 78. 26% do sexo 

feminino e 21.73% do sexo masculino. 

Diante desses dados, e referente ao tipo de 



tumor, 52.17% apresentavam neoplasia de 

mama, 8.69% apresentavam neoplasia de reto, 

8,69% apresentavam neoplasia de cólon, 4.34% 

apresentavam neoplasia de ovário, 4.34% 

apresentavam neoplasia de vulva, 4.34% 

apresentavam neoplasia de colo de útero, 4.34%  

apresentava linfoma , 4.34% apresentavam 

neoplasia indiferenciada e 4.34% apresentavam 

carcinoma basocelular. Quando nos referimos 

ao local que mais comportou as feridas, a mama 

esquerda representa 30.43% dos pacientes, 21. 

73% na mama direita e 8.69% no canal anal. Os 

demais locais comportam 4.34% cada. Em 

relação ao estadiamento das feridas, 39.13% se 

enquadravam na categoria 3 e 4, 13.04% na 

categoria 2, 4.34 na categoria 1N e 3-4 e 

nenhuma ferida se enquadrou no estadiamento 

1.Quando nos referimos à secreção na ferida, 

56.52% apresenta, e , 43.47% não apresentam. 

Quanto ao odor, constatou-se que 47.82% dos 

pacientes não apresentam odor na ferida, 

34.78% apresentavam odor grau I e 17.39% 

apresentavam odor grau II. Referente ao 

sangramento 65.21% não apresentavam, 

enquanto, 34.78% apresentavam. Quando 

falamos do tipo de tratamento que esses 

pacientes estavam recebendo, 60.86% estavam 

em cuidados paliativos, 30.43% em tratamento 

neoadjuvante e 8.69% em tratamento adjuvante. 

Diversos produtos foram utilizados com a 

finalidade de promover o controle do odor, 

exsudato e minimizar a aderência da bandagem 

no leito da lesão. Em 33.33% foi utilizado 

vaselina sólida, 19.04% hidrogel a 2%, em 

14.28% foi utilizado sulfadiazina de prata e 

com o mesmo percentual clorexidina 

degermante, e o prontosan, óleo mineral e 

metronidazol creme comportam 9.52% cada. O 

estudo foi concluído com uma revisão de 

literatura, onde foi possível localizar um 

subconjunto terminológico com intervenções 

direcionadas ao paciente com lesões tumorais, 

onde destacamos lesões relacionadas à dor, ao 

odor, ao sangramento e exsudato. 

 

CONCLUSÃO: 

 

De acordo com a coleta de dado, podemos 

concluir que as mulheres são mais acometidas 

pelas feridas neoplásicas e consequentemente, 

são encaminhadas para o serviço de cuidados 

paliativos com maior frequência. As 

localizações mais acometidas foram as 

mamas, seguido por canal anal. A pesquisa 

ainda se encontra em andamento, e 

posteriormente novos dados serão 

acrescentados ao estudo, que enriquecerão a 

pesquisa. Destaca-se a dificuldade de 

incremento da amostra devido aos óbitos e as 

dificuldades apresentadas pelos pacientes ao 

comparecer ao ambulatório. 
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INTRODUÇÃO: 

 
O Leite Humano é uma fonte de microrganismos 
para a colonização inicial da microbiota 
intestinal do RN. A colonização e o 
desenvolvimento dessa microbiota é favorecida 
em lactentes durante o aleitamento materno 
exclusivo (AME) devido a promotores de 
crescimento presentes no leite humano, como 
oligossacarídeos que favorecem a multiplicação 
de bactérias desejáveis e devido à microbiota 
natural que o mesmo apresenta. O LH é um 
meio de cultura para vários tipos de 
microrganismos, sendo um importante fator na 
iniciação e desenvolvimento da microbiota 
intestinal neonatal. Apresenta uma diversidade 
de microrganismos que colonizam o intestino do 
lactente durante várias semanas após o 
nascimento. Estima-se que uma criança que 
consome cerca de 800 mL de leite por dia irá 
ingerir cerca de 8 x 104 a 8 x 106 bactérias 
comensais do LH durante a sucção (HEIKKILA e 
SARIS, 2003). Recentemente a hipótese de que 
as bactérias intestinais maternas podem ser 
translocadas através da barreira do epitélio 
intestinal, migrar para a glândula mamária por 
uma via celular, e consequentemente colonizar 
o intestino do recém-nascido amamentado, tem 
sido proposta. Muito pouco se sabe sobre os 
fatores associados com a variação na 
microbiota do leite humano. Neste contexto o 
objetivo de trabalho é avaliar a microbiota do 
leite humano e a sua relação com o estado 
nutricional antropométrico e ingestão dietética 
da nutriz.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Foram analisados os dados gerais, dietéticos e 
do leite humano das nutrizes estudadas (Tabela 
1). Em relação ao diagnóstico nutricional, 
segundo o cálculo do Índice de Massa Corporal 
– IMC (kg/m

2
), 5% das nutrizes apresentavam 

baixo peso, 24% eram eutróficas e 71% 
apresentavam sobrepeso e obesidade.Em 
relação à ingestão dietética (Tabela 2), 
observou-se que a adequação das nutrizes as 
recomendações de ingestão de macronutrientes 
variou de 52 a 71% e de micronutrientes de 0 a 
90%. A ingestão de proteínas, cálcio, zinco, 
ferro e vitamina A apresentaram os menores 
percentuais de adequação. Nenhuma nutriz 
atingiu a recomendação de vitamina A e um 
pouco mais de 30% destas nutrizes alcançaram 
a recomendação dietética de cálcio. Em relação 
ao LHOC observamos que os valores de acidez, 
energia, proteína e lactose variaram de 1,3 - 
4,6ºD; 46 – 111Kcal/100mL; 0,4 - 1,5% e 5 - 
10%, respectivamente (Tabela 3).  Dados da 
Pesquisa Saúde Brasil (2017) demonstraram 
que cerca de 20% dos nascidos vivos são 
oriundos de mães adolescentes

19
. Nossos 

resultados se encontram acima dos dados 
nacionais, com 50% das nutrizes com idade 
entre 14 e 19 anos. No período pós-parto, 
mulheres são geralmente orientadas a aumentar 
a sua ingestão energética para atender as 
demandas da lactação, e isto pode explicar o 
perfil de sobrepeso e obesidade em 71% das 
nutrizes deste estudo. Entretanto, considerando 
o sobrepeso e a obesidade, principais 
problemas entre as mulheres brasileiras

20
 e do 

mundo, a paridade também está associada com 
a obesidade

21
, a melhora da qualidade da dieta 

e a redução da ingestão energética excessiva 
durante a gravidez torna-se uma meta para 
diminuição desse perfil.  



A inadequação da ingestão de alguns 
macronutrientes, micronutrientes e fibra 
alimentar pelas nutrizes voluntárias pode estar 
relacionada com ingestão restrita de alimentos 
in natura e/ou minimamente processados. Em 
outro estudo realizado em nutrizes na mesma 
maternidade

22
 observou-se que cerca de 30% 

das nutrizes consumiam com frequência (mais 
de 5 vezes na semana) biscoitos, doces e 
refrigerantes, o que pode explicar, em parte, o 
sobrepeso e a inadequação da ingestão de 
micronutrientes, tal como cálcio, ferro e vitamina 
A. As nutrizes mais velhas apresentaram menor 
ingestão de ferro e zinco, nutrientes presentes 
em alimentos de origem animal, portanto de 
maior custo. É possível que a baixa renda, 
frequentemente observada em mulheres 
atendidas em maternidades públicas contribua 
com este perfil. As deficiências de 
micronutrientes são consideradas um grande 
problema de saúde pública em muitos países 
em desenvolvimento e ocasionam diversos 
agravos à saúde dos indivíduos, pois esses 
nutrientes apresentam importante atuação na 
manutenção de diversas funções orgânicas 
vitais, como crescimento, reprodução, função 
antioxidante e função imune. A elevada 
inadequação no consumo de vitamina A, cálcio, 
ferro, zinco e fibras foi observada em nosso 
estudo, indicando a necessidade de mudanças 
no perfil dietético das nutrizes estudadas. De 
acordo com a Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF), 2008-2009

23
 a ingestão de 

alimentos processados com alto teor energético 
e pobre em nutrientes aumentou em 
comparação aos alimentos saudáveis e ricos em 
nutrientes, tal como grãos, feijões, frutas e 
vegetais, que faziam parte da dieta brasileira. 
No presente estudo, a acidez do LHOC 
apresentou-se abaixo de 8ºD, como preconiza a 
RDC nº 171, 2006

24
, portanto, houve controle 

rigoroso das etapas de ordenha e 
processamento do LH. O menor teor de acidez 
do leite contribui para a maior estabilidade da 
caseína e maior biodisponibilidade de cálcio e 
fósforo no LH

25
. A concentração de 

macronutrientes no LH é amplamente difundida 
em diferentes estudos e sofre variações 
intraindividuais e interindividuais. De maneira 
geral, os teores variam de 3,2 – 4,9% para 
gordura, 6,0 – 7,2% para lactose e 0,8 – 1% 
para proteína

. 
As análises microbiológicas 

realizadas no leite humano não apresentaram 
crescimento de lactobacilos. Novas coletas 
estão sendo realizadas para continuidade do 
projeto. 

CONCLUSÕES: 

 
O perfil de inadequação do consumo de 
macronutrientes, micronutrientes e fibras, aliado 
ao sobrepeso e obesidade e a baixa ingestão de 
alimentos in natura e minimamente 
processados, principalmente em nutrizes de 
maior faixa etária. A respeito dos Lactobacilos, 
não foi observado crescimento nas placas 
inoculadas. Pressupõe-se que em algum 
momento desde a ordenha até as análises, 
flutuações de temperatura tenham acontecido 
acometendo o crescimento microbiológico do 
leite. Sobre as nutrizes, podemos observar um 
percentual importante de sobrepeso e 
obesidade, o que poderia ser um fator de 
alteração da microbiota intestinal com 
consequente reflexo no leite humano. O 
consumo de micronutrientes é restrito 
principalmente para cálcio, ferro, fibras, cobre e 
vitamina A. A ausência de resultado positivo 
para contagem microbiológica prejudicou as 
associações que seriam realizadas. Novas 
coletas estão sendo realizadas, com maior rigor 
no controle de fatores que possam interferir na 
análise microbiológica. 
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INTRODUÇÃO: 
 

 Estima-se que as úlceras de perna 
afetem de 1% a 2% da população mundial, 
sendo mais incidentes em pessoas acima de 65 
anos (TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 2011). 
Cerca de 1% da população de países 
industrializados vai sofrer, em algum momento 
da vida, com as complicações decorrentes da 
insuficiência venosa crônica (IVC), sendo a 
úlcera venosa a maior complicação (SILVA et 
al., 2012). 

As úlceras venosas causam prejuízo 
significativo na qualidade de vida, em razão de 
suas características como um processo crônico 
e doloroso, sendo os aspectos físico e sociais e 
a capacidade funcional os mais afetados (DIAS 
et al., 2014). 

São consideradas um problema de 
abrangência mundial e, no Brasil, constituem um 
sério problema de saúdepública, pois são 
responsáveis por índices de morbidade 
significativos; além de provocarem um grande 
impacto econômico (IPONEMA; COSTA, 2011).  

As úlceras venosas estão associadas à 
hipertensão venosa dos membros inferiores e 
correspondem a percentual que varia, 
aproximadamente, de 80% a 90% das úlceras 
encontradas nesta localização (BORGES, 
2011). 

O PRP deve ser sempre autólogo, devido ao 
risco de rejeição, à impossibilidade de secreção 
de fatores de crescimento ativos e por não 
apresentar riscos biológicos, como hepatites e a 
Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), 
entre outras (SILVA et al., 2010; VENDRAMIN; 
FRANCO; FRANCO, 2010). O sangue deve ser 

coletado de maneira asséptica em tubos 
contendo preferencialmente citrato como 
anticoagulante (SILVA et al., 2010). 

Para a promoção da cicatrização das 
úlceras crônicas, o PRP pode ser utilizado sob 
forma de gel, spray ou injeção perilesional; e 
seu uso no tratamento potencializa a 
reepitelização das úlceras crônicas pela ação 
das proteínas reguladoras do ciclo celular, como 
a ciclina A e de CDK4 (OLSZEWER; ARROYO; 
NAKAMURA, 2015). 

Nesse sentido, o projeto envolveu a 
avaliação da efetividade e os benefícios do 
plasma rico em plaquetas no processo de 
cicatrização de feridas crônicas. Tendo como 
objetivo avaliar o processo de reparo tecidual 
em pacientes com úlcera venosa em tratamento 
com Plasma Rico em Plaquetas (PRP) aliado ao 
uso da terapia compressiva elástica em 
comparação ao tratamento com Gaze 
Petrolatum®. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

A amostra foi composta por 36 
participantes, que finalizaram a pesquisa até o 
mês de dezembro de 2017, sendo 18 
participantes do grupo intervenção (PRP, gaze 
petrolatum® e atadura elástica), e 18 
participantes do grupo controle (gaze 
petrolatum® e atadura elástica). Cada 
participante realizou 12 consultas ambulatoriais 
de enfermagem e 66 dias de tratamento 
domiciliar, totalizando 78 dias de 
acompanhamento. Ao total foram realizadas 444 
consultas de enfermagem.  



A distribuição total dos 18 participantes do grupo 
intervenção, em função do sexo, demonstrou 
ser majoritariamente do sexo masculino, 
totalizando 12 (66,66%); com idades maiores 
que 60 anos 11 (61,11%), com média de 62,44 
anos, com DP= ±9,91. Em relação às 
comorbidades apresentadas, o diabetes e a 
hipertensão arterial foram mais prevalentes 
associados à IVC 7 (38,88%). 

A distribuição do total dos 18 
participantes do grupo controle, em função do 
sexo, demonstrou que a maioria era do sexo 
masculino 10 (55,56%); com idades 
equivalentes maiores que 60 anos 9 (50%) e 
menores que 60 anos 9 (50%), com média de 
62,44 anos, com DP ±14,63. Em relação às 
comorbidades apresentadas, foram  IVC 
associada à hipertensão arterial e ao diabetes 
mellitus (38,89%) n=7 e  IVC associada à 
hipertensão arterial 7 (38,89%).  

Em relação à taxa de cicatrização das 
úlceras venosas, o grupo intervenção 
apresentou o valor percentual de (50,16%) de 
redução de área em comparação ao grupo 
controle (46,64%). 

Neste estudo seis úlceras venosas 
apresentaram cicatrização completa ao final de 
cada tratamento, sendo três de cada grupo. 
Estas lesões apresentaram tamanho máximo de 
18 cm² e mínimo de 4,5 cm². Em outro estudo 
clínico, o percentual de úlceras cicatrizadas foi 
de 20%, todas com área inicial menor ou igual a 
4 cm2; destas, 66,6% apresentavam tempo de 
aparecimento superior a 12 meses (RIBEIRO et 
al., 2015). Alguns fatores são considerados 
como de bom prognóstico para cicatrização da 
úlcera venosa, como tamanho inferior a 20 cm2, 
tempo de duração inferior a 12 meses e 
presença de áreas com tecido de epitelização 
(RIBEIRO et al., 2015). 

 
CONCLUSÕES: 
 

 A cicatrização é um processo muito 
complexo e que depende de inúmeros fatores 
para que esta ocorra de maneira satisfatória. A 
resposta que cada indivíduo apresenta a este 
processo depende de fatores externos e 
internos. Como exemplo de fatores externos 
tem-se: infecção, uso de agentes tópicos, tecido 
necrótico e tipo de cobertura. Já os fatores 
internos são: idade, estado nutricional, 

ansiedade, tabagismo, doenças associadas, 
entre outros (DEALEY, 2008). 

Assim, em relação a cicatrização de 
úlceras crônicas, o tratamento com PRP pode 
resultar em menor tempo de cura, melhorando 
assim a qualidade de vida do paciente.  

O estudo com Plasma Rico em 
Plaquetas  associado à gaze petrolatum® e 
terapia compressiva elástica mostrou-se efetivo 
no tratamento de úlceras venosas. A taxa de 
cicatrização das úlceras venosas, o grupo 
intervenção apresentou o valor percentual de 
(50,16%) de redução de área em comparação 
ao grupo controle (46,64%). 
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INTRODUÇÃO:  
O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro, o 
efeito de dentifrícios fluoretados no esmalte 
dentário bovino em um modelo misto de biofilme 
em condições de alto desafio cariogênico.  
Para tal, foram utilizados 100 blocos de dentes 
bovinos selecionados através da microdureza 
superficial do esmalte. Após, nos blocos 
selecionados, foi realizada a inoculação de 
Streptococos mutans (SM) e Streptococos 
sanguinis (SS) em meio BHI (brain heart 
infusion - Difco, Sparks, MD, USA) 
suplementado com 2% de sacarose (BHI+S) 
para formação de biofilme misto durante 96h, 
simultaneamente ao tratamento com três 
formulações de dentifrícios fluoretados (fluoreto 
de sódio 1450ppmF; fluoreto de amina 
1400ppmF; fluoreto de estanho 1100ppmF + 
fluoreto de sódio 350ppmF), além do controle 
positivo com clorexidina (0.12%) e negativo 
(solução salina), sem tratamento, distribuídos 
em 5 grupos (n=20):  G1 – Cneg; G2 – CHX; 
G3- NaF; G4- AmF e G5- SnF. Ao final do 
experimento, foi realizado o teste de 
microdureza transversa do esmalte nas 
profundidades de 25 µm, 50 µm, 100 µm e 125 
µm, além da avaliação do pH e das 
concentrações de cálcio e fosfato dos meios 
colhidos com 24h, 48h, 72h e 96h. A avaliação 
qualitativa da superfície do esmalte foi feita 
através da análise de imagens obtidas ao 
microscópio eletrônico de varredura (MEV) com 
aumentos 2.500x e 8.000x. Os resultados 
obtidos foram tabulados e analisados no 
software GraphPad Prism, versão 3.02 
adotando-se o nível de significância de 5%. 
Foram utilizados os testes não-paramétricos de 
Kruskal-Wallis e Mann-Whitney para 
comparações individuais. A análise das imagens 
foi feita de forma descritiva. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
A média de dureza Knoop inicial dos blocos 
variou de 307.47 a 332.33 (D.P = 18.23). Os 
resultados da microdureza transversal 
demonstraram diferença estatisticamente 
significativa para todos os tratamentos e fatores 
de distância quando correlacionados ao grupo 
controle negativo (G1-Cneg) (p<0.001). Dentre 
os grupos experimentais, o G5-SnF apresentou 
diferença significativa em todas as 
profundidades em relação aos demais grupos 
(p<0.001), exceto na profundidade de 125 µm 
somente quando comparado com G4-AmF 
(p>0.05). Quanto ao controle positivo (G2-CHX), 
apenas os grupos G3-NaF e G4-AmF não 
demonstraram diferença significativa com 
relação às profundidades 100 µm e 125 µm 
(p>0.05).  Com relação às concentrações de Ca 
e P, observou-se maior concentração de P do 
que de Ca nas amostras avaliadas. Ocorreu 
maior concentração dos íons no meio, no grupo 
1 (Ca=2,28 mg/L; P=950 mg/L), principalmente 
após 72h do experimento, o que confirma maior 
desmineralização do esmalte observada neste 
grupo. Já os menores valores foram 
encontradas nos grupos 3 (Ca = 1,01 mg/L; P= 
600 mg/L) e 4 (Ca= 0,92 mg/L; P=600 mg/L). A 
análise qualitativa da superfície do esmalte dos 
grupos controle e experimentais foi realizada a 
partir das imagens obtidas no MEV 
apresentadas nos aumentos 2.500x e 8.000x. 
Nos grupos G1-Cneg, G2-CHX e G3-NaF foi 
observada a presença de imagem sugestiva de 
cocos. No G3-NaF, formações similares a 
glóbulos de fluoreto de cálcio, também puderam 
ser vistas. Nos grupos G4-AmF e G5-SnF 
observou-se depósitos minerais “semelhantes 
ao CaF2” sob uma camada superficial 



depositada sobre o esmalte. A viabilidade das 
bactérias do biofilme foi comprovada por meio 
da turvação do meio de cultura em que os 
espécimes tratados foram colocados por 24h ao 
final do experimento. Essa turvação demonstrou 
crescimento bacteriano, ou seja, as bactérias 
ainda estavam viáveis ao final das 96h. O pH do 
meio de cultura, medido a cada troca do 
mesmo, considerado fator indireto da 
acidogenicidade do biofilme, manteve-se ácido 
(média/dia/grupo = 4,15) durante todo período 
experimental, não havendo diferença entre os 
grupos. Para este estudo realizado in vitro, foi 
utilizado um modelo de biofilme adaptado a 
partir de modelo já validado (Fernandez et al.; 
2016), porém utilizando um modelo misto 
(Cheng et al., 2017) e simulando um desafio 
altamente cariogênico que melhor reflete a 
realidade dos pacientes atendidos na clínica de 
Odontopediatria.  Sabe-se que o processo de 
desmineralização do esmalte envolve quedas 
constantes de pH e perda do conteúdo mineral, 
cálcio e fosfato, promovendo subsaturação da 
sua superfície (White, 1995). Com um contínuo 
desafio ácido e queda de pH, a taxa de perda de 
mineral torna-se maior na subsuperfície do que 
na superfície (Pitts et al., 2017). Mudanças no 
conteúdo mineral têm sido avaliadas 
diretamente por meio de análise de microdureza 
em estudos de desmineralização (DES) / 
remineralização (RE) (Souza et al., 2014; 
Oliveira et al., 2015) para verificar as alterações 
que ocorrem no esmalte após o tratamento com 
dentifrícios. Medições de indentação de 
microdureza fornecem evidência qualitativa 
indireta de perda ou ganho mineral no esmalte, 
no entanto, a desvantagem da microdureza 
superficial é que a mesma não pode quantificar 
a perda ou ganho mineral (Souza et al., 2014). 
Por isso, no presente estudo, foi utilizada a 
técnica de microdureza transversa, uma vez que 
profundidades entre 25 μm e 125 μm abaixo da 
superfície do esmalte fornecem melhores 
elucidações quantitativas sobre a extensão da 
DES-RE e refletem o mecanismo de resiliência 
do esmalte (Miyahira et al., 2017). 
A eficácia das diferentes formulações 
comerciais de dentifrícios foi comprovada, visto 
que todos reduziram a desmineralização do 
esmalte quando comparados com o controle 
negativo (Fig. 1), em todas as profundidades, 
rejeitando a hipótese nula. Já a partir da 
profundidade de 100 µm, os grupos G3-NaF e 
G4-AmF não apresentaram diferença 
significativa com o controle positivo (G2-CHX). 

Comparando-se os grupos experimentais entre 
si, apenas o dentifrício contendo SnF2 obteve 
melhor desempenho, em todos os níveis de 
profundidade, o que corrobora com achados de 
vários estudos da literatura (Zameck e Tinanoff, 
1987; Embleton et al., 2001; Fernandez et al., 
2016; Cheng et al., 2017). Estes atribuem a 
redução da desmineralização do esmalte à 
atividade antibacteriana/antibiofilme dos íons de 
estanho contidos nestas formulações. Desta 
forma, o fluoreto é otimizado fisicoquimicamente 
contra a ação cariogênica do biofilme (Pitts et 
al., 2011). As imagens do MEV mostraram um 
maior padrão de desmineralização nos grupos 
controle e G3-NaF, com grande concentração 
de cocos. Já com relação aos grupos G4-AmF e 
G5-SnF, observou-se a presença de glóbulos 
semelhantes ao CaF2, o que está de acordo 
com os resultados mais elevados de 
microdureza encontrados e com o trabalho de 
Petzold (2001). Com relação à metodologia 
empregada, pode ser considerada uma 
limitação deste estudo, o fato de não ter sido 
coletado e analisado o biofilme crescido sobre 
os fragmentos dentários. Apesar disso, os 
resultados obtidos com relação à 
desmineralização estão de acordo com 
pesquisas que avaliaram tanto o biofilme quanto 
as mudanças minerais do esmalte (Zhang et al., 
2015; Fernandez et al., 2016; Oliveira et al., 
2017). 
 

 
CONCLUSÕES: 
 
Conclui-se que, os dentifrícios fluoretados são 
eficazes no controle da desmineralização do 
esmalte dentário, nas profundidades mais 
próximas da superfície. Embora o dentifrício 
contendo NaF ter obtido resultado inferior em 
relação aos outros grupos experimentais, ainda 
assim foi satisfatório dentro dos padrões e 
tempo avaliados. No entanto, apenas o SnF2 
demonstrou melhores propriedades anti-cárie 
em todas as profundidades analisadas neste 
experimento de alto risco cariogênico com 
biofilme misto. Uma vez que este foi um estudo 
laboratorial sob condições controladas, sugere-
se mais estudos in situ e in vivo de modo a 
corroborar os presentes resultados. 
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INTRODUÇÃO: Linha do cuidado é uma 
imagem que demonstra os fluxos assistenciais 
garantidos ao usuário. Ela mostra o itinerário 
que o usuário faz por dentro de uma rede de 
saúde e inclui segmentos sociais diversos,  

O estabelecimento das linhas de cuidado 
permite reorganizar os processos de trabalho, 
tornando o momento assistencial privilegiado e 
compatível com diferentes interesses e 
realidades por meio da construção de projetos 
terapêuticos. Em relação a linha de cuidados 
para atenção à saúde do idoso, a fragmentação 
do cuidado e ausência de um fluxo seguro para 
o idoso e seus familiares, gera atendimentos por 
vezes desnecessários, e maior custo para os 
sistemas de saúde. 

Nessa perspectiva, o objetivo do presente 
estudo é investigar existência e estudar a linha 
de cuidado integral à saúde do idoso no Hospital 
Universitário Antônio Pedro (HUAP).  

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Trata-se de uma pesquisa descritivo-
exploratória, qualitativa a partir do método de 
História de Vida. O referencial teórico se 
fundamentou no conceito de linha do cuidado 
integral proposto por Franco (2011). A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas 
da Universidade Federal Fluminense (CEP-UFF)  
com número do parecer 2.820.328, atendendo 
aos requisitos da resolução 466/2012. 

Foi escolhido um idoso internado no 
HUAP para o estudo da sua  história de vida, 
além de um médico que o acompanhou, a fim 
de mapear por meio de entrevistas 
semiestruturadas a linha de cuidado que se 

formou a partir das necessidade do paciente 
que optamos por chamar de X. 

O modelo de análise tomou a matriz 
discursiva dos sujeitos da pesquisa, e identificou 
categorias analíticas que apontam para 
significados de Cuidado em Saúde; Dispositivos 
em Saúde; Fluxos Assistenciais; Linhas de 
Cuidado.  
 X tem 79 anos, é pastor há mais de 50 
anos de uma igreja protestante, e ao longo de 
sua vida cultivou o hábito de ler, de ouvir, 
estudar, escrever, e nos últimos tempos criou o 
que chamou de “hobby” de gravar CD’s com 
coletâneas musicais que falavam sobre paz, 
amor, e sobre sua fé”. Esses cds se 
transformaram em um dispositivo de cuidados 
particular e subjetivo, pois X passou a distribuir 
os cds nas enfermarias do hospital e relatava 
sentir mais energia de vida ao fazê-lo.  

X chegou ao HUAP por uma via 
alternativa aos protocolos, pela interfêrencia de 
sua nora, médica residente no HUAP, quando o 
mesmo não conseguiu atendimento adequado 
em outros serviços em sua cidade de origem, 
São Gonçalo.   

X já havia sofrido dois infartos em sua 
história pregressa, e apresentava uma 
agudização de sua doença cardiovascular. 
Estava internado há quase 60 dias, e aguardava 
uma decisão por parte da equipe de médicos se 
poderia retornar a sua casa, ou se faria uma  
cirurgia cardíaca. A equipe da cardiologia tinha 
dúvidas sobre como conduzir seu caso, pois 
consideravam ser um “doente grave”, enquanto 
do outro lado,  X se sentia bem disposto. 

A equipe atuante com base no saber 
técnico biomédico, acreditava que o mesmo não 
gozava de boas condições para ter alta. Assim, 
uma disputa de projetos de cuidados em saúde 



se estabeleceu, tendo a decisão pela conduta 
cirúrgica prevalecido, sem dialogar com X 
alternativas para incluir no projeto terapêutico 
seus desejos pessoais. 
 Foi possível observar que não só os 
trabalhadores operaram a linha de cuidado, mas 
o próprio usuário e sua família contribuíram para 
a construção, dado que a mesma é inexistente 
na esfera da gestão, e também à dificuldade em 
conseguir cuidados oriundos da atenção básica, 
e demais instâncias de modo regular, conectado 
e efetivo.  

A figura 1 mostra a linha de cuidados que 
foi se construindo a partir da necessidade de 
cuidados de X. Através da história de vida é 
possível visualizar seu percusso dentro do 
HUAP, também dos serviços que teve acesso 
fora do hospital. Além disso, a linha inclui os 
dispositivos terapêuticos subjetivos que se 
tornaram disponíveis para ele. O principio que 
rege a construção dessa linha de cuidado 
integral a saúde do idoso é a pactuação entre os 
dispositivos médicos que operam na 
dessubjetivação com os dispositivos que 
valorizam a subjetivação. 
 . A partir do estudo do caso de X, foi 
possível perceber que no HUAP não existe uma 
linha de cuidados para atenção á saúde do 
idoso estabelecida, e que a mesma acontece de 
um modo fragmentado baseada 
predominantemente no saber médico e muito 
pouco na história de vida e desejos do paciente. 
  
 
CONCLUSÕES: 
 
A construção de uma linha cuidado integral à 
saúde do idoso dentro do HUAP, é um processo 
que se mostra necessário, tendo em vista a 
fragmentação no processo de “cuidar”. Além 
disso, essa linha deve estar articulada com as  
Redes de Atenção à Saúde, incluindo, 
elementos como a comunidade, a família e 
outros pontos do território que o usuário ocupa, 
devendo esses serem incluídos na construção 
de um Projeto Terapêutico Singular. Portanto, 
investir em Linhas de Cuidado, constitui-se em 
oportunidade de democratização do acesso à 
saúde e da própria vida, e se faz urgente e 
necessária frente às fragilidades que o SUS 
enfrente na atualidade. 
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INTRODUÇÃO: O Brasil está numa fase 
avançada da transição demográfica, onde a 
expectativa de vida ao nascer era em torno de 
50 anos na década de 1950, passando para 
74,8 anos em 2013 (IBGE, 2014). 
Concomitantemente, observa-se uma transição 
epidemiológica oriunda das mudanças ocorridas 
nos padrões de morbi-mortalidade, geralmente 
associadas as transformações demográficas, 
sociais e econômicas (OMRAM, 2001). Dentre 
estas transformações torna-se evidente a 
substituição das doenças transmissíveis por 
doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), a 
transferência da carga de morbi-mortalidade dos 
jovens para os mais idosos, implicando numa 
acentuada redução da mortalidade, substituída 
por uma larga expansão da morbidade 
(SCHRAMM et al.2004). Essa proposta 
pretende ampliar o foco sobre a abordagem de 
doenças crônicas incluindo neste olhar o papel 
das doenças bucais mais prevalente e 
igualmente crônicas como as lesões de cárie e a 
doença periodontal, que compartilham vários 
fatores de risco modificáveis e por isso devem 
ser alvo de ações conjuntas de promoção de 
saúde (SHEIHAM &WATT, 2000). A estratégia 
do Fator de Risco Comum atua na prevenção de 
diversas doenças crônicas que possuem os 
mesmos fatores de risco, como: dieta 
inadequada, fumo, uso de álcool, estresse, 
higiene, trauma, sedentarismo. A dieta 
inadequada, tem influência direta na obesidade, 
diabetes e cárie dentária. O fumo é um dos 
principais fatores de risco para doença 
periodontal, diversos tipos de câncer (incluindo 
o bucal) e doenças cardiovasculares.   
Estratégias que envolvam planejamentos 
intersetoriais são necessárias para implementar 
e intensificar intervenções custo-efetivas que 
possam ajudar a criar um ambiente propício às 
escolhas saudáveis de estilo de vida (SCHMIDT 

et al., 2011). As doenças crônicas, incluindo as 
doenças bucais, representam uma expressiva e 
crescente demanda aos serviços de saúde, 
justificando a necessidade de monitorar suas 
prevalências, morbidades associadas, assim 
como a frequência na distribuição dos fatores de 
risco relacionados. 
Este é um estudo epidemiológico observacional 
do tipo ecológico que analisou dados 
secundários das Pesquisas Nacionais de Saúde 
Bucal (Projeto SBBrasil, 2010) e também 
características contextuais das capitais dos 
estados e do Distrito Federal, retirados da 
PNUD, assim como as variáveis relacionadas as 
doenças crônicas foram avaliadas a partir do 
VIGITEL.   
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: Embora a 
maioria das correlações bivariadas entre 
determinantes sociais da saúde, prevalência de 
doenças crônicas e prevalência de doenças 
bucais ter apresentado significância estatística, 
verificamos que a força de associação é fraca. 
Quando exploramos as possíveis associações 
entre doenças crônicas e saúde bucal, não se 
verifica significância na correlação entre 
hipertensão artéria com doença periodontal 
moderada, avançada e CPOD. Já em relação as 
doenças crônicas pulmonares, não houve 
significância com a prevalência de gengivite. O 
hábito de fumar não parece relacionado como 
CPOD. Cabe ressaltar que a cobertura da saúde 
bucal na atenção básica demonstrou fraca 
correlação, porém significante, com hipertensão 
arterial, diabetes e hábito de fumar. Já em 
relação aos determinantes sociais da saúde, a 
cobertura da atenção básica apresenta uma 
associação mais expressiva com o índice de 
Gini, e um pouco mais frágil com a expectativa 
de vida e o IHD.  



CONCLUSÕES: É de extrema pertinência 
incluir as doenças bucais na análise do papel 
das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 
pois estas representam um dos maiores 
problemas de Saúde Pública, principalmente se 
for considerado que partilham fatores de riscos 
comuns como dieta inadequada, fumo, uso de 
álcool, estresse, higiene, trauma, sedentarismo. 
A distribuição dos fatores de risco é socialmente 
determinada, e quando implementados 
modelos de intervenção, que considerem o 
contexto social e o meio ambiente no qual se 
vive, as estratégias de promoção e prevenção à 
saúde podem reduzir significativamente a 
morbi-mortalidade das doenças crônicas, 
incluindo aqui as doenças bucais. Novas análises 
desta pesquisa são necessárias para definirmos 
as variáveis que devem entrar numa análise 
multinível, para testar a associação de variáveis 
independentes contextuais e individuais com as 
medidas relacionadas as doenças crônicas e 
problemas bucais. 
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INTRODUÇÃO:  
 

Indícios do uso de plantas medicinais e 
tóxicas foram encontrados nas civilizações mais 
antigas, sendo considerada uma das práticas 
mais remotas utilizadas pelo homem para cura, 
prevenção e tratamento de doenças, servindo 
como importante fonte de substâncias 
biologicamente ativas (Andrade; Cardoso; 
Bastos, 2007). Atualmente, as plantas 
medicinais têm contribuído fortemente para o 
desenvolvimento de novas estratégias 
terapêuticas por meio de seus metabólitos 
secundários. Estes são conhecidos por atuar de 
forma direta ou indireta no organismo, podendo 
inibir ou ativar importantes alvos moleculares e 
celulares. São vários os exemplos de 
medicamentos que foram desenvolvidos a partir 
de fontes naturais, especialmente de plantas, 
como a morfina, pilocarpina, digitálicos, 
atropina, entre outros (Yunes & Calixto, 2001). O 
Brasil é um dos países com maior diversidade 
vegetal do mundo e muito pouco se conhece  
respeito de suas espécies; muitas delas podem 
ter sido extintas sem ao menos terem sido 
estudadas o que representa uma grande perda 
para o meio científico e para a sociedade, visto 
que essas espécies podem ser promissoras 
fontes de inovações terapêuticas e 
farmacológicas para as mais diversas áreas da 
saúde. Os problemas deletérios causados  pelo 
estresse oxidativo tem levado ao aumento da 
busca por substâncias antioxidantes, 
principalmente pelas naturais, provenientes de 
extratos vegetais. A família Menispermaceae 
Juss. pertence à ordem Ranunculales (Stevens, 
2001) e compreende cerca de 71 gêneros e 
mais de 500 espécies. O Brasil detém cerca de 
16 gêneros e 100 espécies, a maioria sendo 
encontrada na Amazônia (Krukoff e Barneby, 

1970). Essa família passou a ser bastante 
conhecida após estudos realizados com 
espécies de Chondodendron, que são usadas 
no curare (Bisset, 1988), preparado muito 
utilizado por certas tribos indígenas da floresta 
amazônica, como veneno, na ponta de suas 
flechas, para caçar animais selvagens. Após 
estudos, descobriram-se potentes relaxantes 
musculares. Do ponto de vista químico, a família 
apresenta-se caracterizada pela presença de 
alcaloides, terpenoides, além de taninos 
(Stevens, 2001). Apresentam também 
glicosídeos e saponinas (Hoehne, 1978). Para o 
presente trabalho foram utilizadas duas 
espécies de Menispermaceae, Abuta convexa 
(Vell.) Diels. e Cissampelos glaberrima A.St.-Hill, 
ambas nativas do Brasil, sendo a primeira 
endêmica. Foi objetivo deste estudo a avaliação 
química e atividade antioxidante de extratos de 
Abuta convexa e Cissampelos glaberrima. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Foram obtidos os extratos metanólico e 
hexânico das folhas e dos caules de A. convexa. 
De C. glaberrima foram obtidos os extratos 
hexânico e etanólico da planta inteira. Foi 
avaliada a atividade antioxidante dos extratos 
brutos polares dessas espécies através do 
sequestro do radical livre DPPH (2,2-difenil-1-
picrilhidrazila), conforme metodologia proposta 
por Silva & Paiva (2012). Inicialmente foi 
confeccionada uma curva de calibração do 
DPPH. A partir de uma solução de DPPH 
0,3mM, foram realizadas diluições, obtendo-se 
as concentrações de 30, 60, 120, 150, e 180 
μM. Em seguida foi feita a leitura da 
absorvância dessas diluições, no comprimento 
de onda 518nm, feita em espectrofotômetro UV-
VIS Biospectro SP 220. O experimento foi 



realizado em triplicata, com diferentes 
concentrações dos extratos brutos e tendo a 
rutina como padrão. A atividade antioxidante foi 
avaliada através da comparação do CE50, 
concentração de amostra necessária para 
reduzir em 50% a concentração inicial de DPPH, 
dos extratos brutos com o obtido para o padrão. 
A rutina(padrão), os extratos metanólicos da 
folha e o caule de A. convexa, e o extrato 
etanólico de C. glaberrima apresentaram CE50 
de  0,58±0,03; 9,04±1,63; 2,32±0,39; 3,81±0,80; 
respectivamente. Também foram analisados os 
resultados de cinética reacional correspondente 
a cada extrato analisado. Os extratos que 
apresentaram melhor atividade atioxidante 
foram extrato etanólico de C. glaberrima e o 
extrato metanólico do caule A. convexa. Foi 
verificada a presença de flavonoides e 
alcalóides através de análises por  
cromatografia em camada delgada.  
 
CONCLUSÕES: 
 
O estudo realizado com as espécies A. convexa 
e C. glaberrima tem apresentado resultados 
satisfatórios, revelando promissores 
antioxidantes. Esse projeto tem contribuído para 
a ampliação o conhecimento acerca da flora 
brasileira, indicando as espécies vegetais como 
fontes promissoras de substâncias bioativas. 
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INTRODUÇÃO: Plantas com ação 
inseticida têm sido utilizadas como método 
alternativo de controle ao uso de inseticidas 
naturais por meio de produtos com formulação 
em pó, óleos e extratos. As características de 
produtos naturais, de baixa toxicidade e 
persistência, fazem com que estas formulações 
sejam associadas a um menor impacto 
ambiental. Os resultados comprovam que os 
extratos de plantas podem atuar como protetores 
de culturas e de produtos vegetais armazenados, 
inibindo a alimentação e a oviposição, 
retardando o desenvolvimento, afetando a 
reprodução e causando mortalidade de insetos-
praga. O Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba, criado em 29 de abril de 1998, 
abrange três municípios: Macaé, Carapebus e 
Quissamã. Dentre as espécies da flora do 
Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, se 
destaca a presença das “canelas”, plantas da 
família Lauraceae de grande importância para a 
população local. Dentre as canelas, o gênero 
Ocotea encontra-se entre os dez gêneros mais 
representativos presentes nas restingas 
fluminenses. Espécies deste gênero vêm sendo 
estudadas em nosso laboratório, fornecendo 
resultados promissores. Apesar da grande 
potencialidade do gênero Ocotea, a espécie 
Ocotea pulchella Nees, uma árvore que cresce 
entre 4 e 30m de altura, ainda não foi alvo de 
estudos que demonstrem a composição química 
e a potencialidade biológica de seus 
componentes.  

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

Foi obtido um rendimento de 3,75% 
do óleo essencial. Os componentes majoritários 

encontrados foram o biciclogermacreno (19.5%) 
e miristicina (27,5%), que já foram descritos em 
outras espécies desse gênero. Foi realizado uma 
nanoemulsão, calculando o valor de EHL do 
óleo. Apesar do EHL 11,5 apresentar o menor 
tamanho, ele não possui o menor valor de PDI. 
Porém, levando-se em conta os próximos valores 
mais baixos de tamanho, teríamos pouca 
variação no valor de PDI. Sendo assim, a 
nanoemulsão escolhida como mais estável e de 
melhor formulação seria a com tamanho de 
partícula de77,67 nm e PDI de 0,327. Os dados 
são apresentados como média ± desvio padrão 
dos experimentos. Os dados foram tratados por 
análise variância (ANOVA) seguido de pós teste 
student Newman-Keuls, empregando-se o 
programa GraphPad Prism 5.01 (San Diego, CA, 
USA). Os resultados foram considerados 
significantes para valores de p<0,05. 

 
CONCLUSÕES: 

Foi encontrado como rendimento do 
óleo essencial o valor de 3,75%, que possui 
como componentes majoritários as substâncias 
biciclogermacreno (19.5%) já encontrado em 
outras espécies do gênero, e miristicina (27,5%). 
A formulação mais estável encontrada foi a de 
composição: 0,25 g do óleo, 0,145 g de Tween 
20, 0,105 g de Span 80 e 4,500g de água 
destilada, e que possui o valor de EHL igual 
11,5. A atividade biológica está sendo realizada. 
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INTRODUÇÃO: Desde a criação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em 1980, muitas são as 
discussões e suas diversas estratégias 
implementadas com o objetivo de formar 
profissionais de saúde com competência para 
atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, 
com maior  ênfase na rede de atenção  básica 
(Brant, 2011). Recomenda-se uma variação de 
cenário prático, inserindo o aluno em atividades 
práticas. Assim, a rede básica se mostra um 
campo de grande potencial e necessário, no 
qual os vários cursos de formação de formação 
de profissionais de saúde deverão inserir seus 
alunos (CAMPOS, 2005). Porém, essa inserção 
traz o debate de ordem pedagógica, na medida 
em que se faz necessária a mediação entre a  
instituições formadoras e, também, pelos 
trabalhadores das unidades de saúde que 
atuam como preceptores desses alunos. É um 
envolvimento dos profissionais trabalhadores do 
SUS com atividades de supervisão/orientação 
de estudantes de graduação da área da saúde. 
Esse envolvimento - nomeado preceptoria – não 
só é recente, quanto coloca em exigência o 
acréscimo de uma formação/aculturação 
pedagógica para além das funções técnicas que 
lhe são atribuídas. O preceptor deve estar 
‘’formado’’ para formar (BRANT, 2011). É 
necessário pensar a formação de profissionais 
capazes de ligar conhecimentos teóricos, 
necessariamente abstratos, a saberes técnicos 
e práticos nascidos da experiência, sempre 
concreta. Assim, é necessária a presença de 
mediadores capazes de fazer a ponte entre 
esses elementos heterogêneos. Constrói-se 
assim a importância da aprendizagem pela 
prática/pelo trabalho. Nessa perspectiva este 
estudo se propõe a investigar essa relação entre 
os preceptores, alunos e cursos no cotidiano da 
formação no serviço a luz dos pressupostos das 
NDCs e de seus referenciais campo da 
formação em saúde, tendo como objetivo geral 
analisar o papel da preceptoria na formação em 
saúde, atitudes e práticas no cotidiano da 
formação dos alunos dos cursos de 

Enfermagem, Medicina e Odontologia, Nutrição 
e Farmácia. Foi realizado um estudo 
exploratório, descritivo de caráter qualitativo 
com os profissionais de saúde (médicos, 
dentistas, enfermeiros, nutricionistas, 
assistentes sociais e farmacêuticos) em 
exercício nas Unidades de Saúde – Rede SUS 
Niterói, exercendo ou que já exerceram alguma 
atividade de preceptoria nos últimos 3 anos, 
vinculados a projetos tais como Pet 
Saúde/GraduaSUS ou sem vinculação, mas 
atuando como preceptor junto aos cursos nas 
disciplinas de Estágios Supervisionados. A 
amostra foi de 15 preceptores, sendo 10 
vinculados ao Pet GraduaSUS e outros 5 
vinculados a outros tipos de preceptoria. As 
informações foram coletadas através de roteiro 
semi-estruturado, realizado através de 
entrevista contemplando as seguintes variáveis: 
o processo de trabalho na unidade, o trabalho 
multiprofissional, o trabalho interprofissional, 
infra-estrutura, metodologia de ensino-
aprendizagem, desafios no campo da formação 
Após o termino da entrevista, todas as 
respostas foram lidas pelo pesquisador para 
atestar a veracidade das respostas, bem como 
fazer os ajustes, caso houvesse alguma 
informação incorreta. A técnica escolhida para a 
análise dos dados foi a Análise de Conteúdo 
proposta por Bardin, em que categorias foram 
definidas para a  análise e para interpretação 
das respostas. As variáveis foram trabalhadas 
tendo como referencia principal, os 
pressupostos definidos por Brant (2011) a qual 
estabelece parâmetros teóricos e práticos na 
formação do preceptor.  
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Em relação aos resultados foram definidas 
quatro categorias que foram escolhidas 
posteriormente a coleta de dados (entrevistas) 
que serviram de base para as análises em 
relação aos objetivos do trabalho.  



Categoria 1- Multidisciplinaridade e 
Interdisciplinaridade-  

Categoria 2 – Campo ampliado da prática e a 

formação específica do aluno 

 

Categoria 3- Prática pedagógica do preceptor 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

 
 

Categoria 4 – “O bom preceptor” “boa 

formação” 

A maioria enxerga seu trabalho como 
multidisciplinar e como algo extremamente 
necessário hoje porque as demandas da 
população mudaram muito, a pessoa t6em 
uma complexidade maior, o ‘’sujeito’’ precisa 
ser cuidado de uma forma integral, então, 
não só cuidar da doença, mas sim da saúde. 
Não dá pra ficar fechado em u único saber, 
porque se não a escuta para o paciente fica 
limitada. 

P.2: A base do trabalho é dar essa atenção 
integral baseada no trabalho multidisciplinar, 
mas a ideia é que consiga alcançar em 
algum momento no trabalho interdisciplinar. 
No trabalho interdisciplinar você acaba tendo 
outra perspectiva, diferente do que a gente 
atua hoje. 

P.5: O interdisciplinar é o trabalhar junto, o 
multi é todo mundo no mesmo lugar, mas 
cada um sozinho, o inter é entrosar o 
trabalho, pois o seu usuário precisa desses 
profissionais conversando. 

O aluno acaba tendo uma direção melhor no 
que fazer, de como se colocar, como exercer 
a sua função. Possibilidade de uma formação 
melhor para o aluno, melhor no sentido da 
abrangência, conhecimento de mais 
situações, de mais aspectos da realidade.  

P.14: No PET isso é uma grande 
característica, eu preciso pensar a minha 
forma de comunicação com os alunos, 
principalmente os que não são da minha área. 

É preciso conhecimento técnico e não só da 
sua área.  

P.14: O trabalho multidisciplinar no PET é 
uma grande característica, eu preciso pensar 
a minha forma de comunicação com os 
alunos, principalmente os que não são da 
minha área.  

É muito benéfico estar em campo mais cedo, 
porque quando forma não vão estar tão 
distanciados da realidade, vai estar em 
contato com a prática, acompanhar a 
realidade dos serviços e do atendimento 
desde o início da formação.  

P.11: A mudança dos currículos tem coisas 
que ficaram esquecidas e que hoje faz falta, 
que acabou ficando mais setorizado, deixando 
de ver o paciente como um todo. Tem que 
mudar sim, mas tem que ter cuidado.  

P.12: A gente acaba perdendo muito em 
algumas coisas, alguns conteúdos 
importantes foram enxugados. Mas entende 
que hoje em dia é isso, uma maior demanda 
de maior integração das coisas. Hoje em dia 
existe essa necessidade, então a gente só vai 
conseguir colher os frutos ou conseguir avaliar 
depois de um tempo quando as pessoas 
começarem a se formar com esse novo 
currículo, por enquanto é muito prematuro 
falar qualquer coisa.  

P.13: Vê as mudanças com relação a certo 
fomento e certa ampliação de competências e 
habilidades, muito importante. Porém acha 
que em alguma medida isso é restrito a 
alguns projetos e algumas disciplinas que 
focam mais nisso. O objetivo é formar alunos 
que possam enfrentar os desafios, mas que 
acha que ainda tem algumas restrições, que 
ainda falta avanços a serem feitos. 

Tem que ser cuidadoso, tem que ter 
compromisso, ter escuta companheirismo, 
dizer o que você vivenciou para o outro, 
indicar coisas, mas também escutar as 
indicações. É saber que você tem uma 
responsabilidade naquela formação, tem que 
ter respeito, não só de ética, mas o respeito ao 
próximo mesmo. É aprender junto, estar como 
igual e abrir as portas para o aluno, estar 
sempre disponível para responder as duvidas 
do aluno, tentar mostrar como que a rede 
funciona. É ajudar a refletir, discutir, fazer com 
que boas perguntas surjam, permitindo o 
encontro entre teoria-prática. É a pessoa que 
esta muito engajada, comprometida com o 
processo de trabalho.  

P.4: É conseguir transformar as dificuldades 

em trabalho. 



Os quadros acima representam os tópicos e 
assuntos mais discutidos e abordados pelos 15 
preceptores nas entrevistas que foram 
realizadas com os mesmos. São tópicos que 
perpassam nos mais diversos assuntos da 
preceptoria e sua relação com o aluno e o 
usuário, bem como a formação do aluno dentro 
da área da saúde e o quanto esse usuário é 
comprometido com a presença desse objeto em 
construção. As entrevistas abordaram de forma 
clara as opiniões e experiências dos 
profissionais de saúde atuantes como 
preceptores, a fim de contribuir para a pesquisa, 
e em um contexto maior contribuir para melhorar 
a prática da preceptoria no âmbito da formação 
em saúde. São quatro grandes blocos de 
saberes, preconizados nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) que determinam 
as habilidades e competências para um bom 
preceptor: saber-conhecer, saber-fazer e saber-
ser e saber-conviver. Nesse sentido, nesse 
encontro entre preceptor e aluno, o preceptor é 
um facilitador entre o estudante e o usuário, 
qualificando e aumentando a potência do agir 
em saúde. Além de servir como modelo de 
conduta profissional e pessoal (BRANT, 2011). 
O profissional que trabalha na rede pública de 
saúde deve estar apto às necessidades da 
população e para isso é necessário aproximar a 
graduação das necessidades dos diversos 

setores de atenção. Para isso o Ministério da 
Saúde e da Educação vem consolidando 
políticas públicas para trazer o trabalho 
multiprofissional e interdisciplinar à realidade 
dos futuros profissionais da área, ou seja, os 
alunos. E tem como princípio norteador as 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para 
esses cursos de graduação (LIMA & 
ROZENDO, 2015). O preceptor vai criar vínculo 
com o estudante e assim vai estimular 
aconselhar, inspirar, criando uma relação 
escola-trabalho. Ele é um facilitador e mediador 
para o processo de aprendizagem, fazendo com 
que o aluno problematize a realidade, reflitam 
sobre soluções e para agirem sobre as questões 
do cotidiano ensino/serviço (LIMA & ROZENDO, 
2015). 

CONCLUSÕES: 
 
As considerações finais do trabalho revelam a 
importância do papel da preceptoria na 
formação. O trabalho evidencia através das 
concepções dos preceptores uma aproximação 
com as necessidades apontadas pelas 
Diretrizes Curriculares para uma formação dos 
alunos no campo da saúde que possam de certa 
forma dialogar prioritariamente com as 
necessidades concretas da população em 
relação não só as demandas e necessidades 
clínicas, mas também despertar nesse futuro 
profissional outros olhares que dialogam com o 
cuidado.  Evidenciou-se também a competência 
desses preceptores no trabalho junto aos alunos 
incorporando ações pedagógicas no seu “fazer 
profissional”. As suas concepções sobre o 
trabalho multiprofissional e interdisciplinar e o 
descolamento de suas respectivas formações 
de raiz na condução da formação do aluno 
independentemente do curso a qual esse aluno 
está vinculado, fortalecem as nossas convicções 
de que do reconhecimento de seu relevante 
papel na formação desses alunos. Em todas as 
variáveis trabalhadas nesse estudo não se 
percebeu desconhecimento por parte do 
preceptor, havendo o reconhecimento de seu 
próprio protagonismo na formação 
complementar desses alunos. Em alguma 
medida, as diversas falas fortaleceram o 
trabalho em equipe, o trabalho intersetorial, 
multidisciplinar, multiprofissional e o 
reconhecimento do importante papel da clínica 
no contexto ampliado do cuidado, independente 
do curso a que o aluno pertence. Em relação as 
concepções sobre “o bom preceptor” as falas se 
aproximaram de diversos pressupostos 

É você ter liberdade de exercer o seu trabalho 
dentro daquilo que você acredita, do que você 
quer transmitir para o seu paciente e para as 
pessoas que estão com você no trabalho. 

P.5, P.9 e P.11: É formar para a vida, é você 
sair da universidade com uma noção de que 
você não sabe tudo e você tem que estar 
disposto a aprender para sempre, você não 
detém tudo. Ter noção de que não detém o 
saber, mas estar preparado para aprender 
para sempre mais e enfrentar toda uma rede 
de saúde e atendimento ao usuário e, mais do 
que isso tudo, saber acolher esse paciente.  

P.7: Obter competências cognitivas, de 
habilidades e de atitudes também.  

P.1 e P.12: Formar bem é primeiramente 
formar um profissional comprometido com 
questões humanas, fora isso é técnica. A 
gente precisa ler muito, é a junção teórico-
prática, junção de uma boa teoria, uma boa 
pratica, com esse suporte dos profissionais de 
assistência. 



defendidos por Brant que caracterizam uma boa 
preceptoria. Responsabilidade na formação, 
necessidade de boa escuta, discussão de 
processos de trabalho junto aos alunos foram 
algumas das falas dos preceptores nesse 
âmbito. Apesar dessa aproximação, algumas 
lacunas ficaram evidentes bem como algumas 
necessidades, principalmente a de uma maior 
aproximação dos preceptores nos espaços 
institucionais da universidade, tais como; uma 
maior participação nos Núcleos Docentes 
Estruturantes (NDE), Colegiados de cursos e 
outros eventos que dialoguem com a formação 
dos alunos.     Outro registro relevante nessas 
considerações finais foi a necessidade de 
qualificação na formação do preceptor. 
Discussão sobre os espaços pedagógicos, as 
limitações do serviço, a fragilidade dos vínculos 
dos preceptores e uma maior aproximação do 
corpo docente no acompanhamento e na 
definição do planejamento das ações a serem 
executadas no âmbito do serviço. Brant defende 
que isso seja um processo permanente e um 
dos desafios da academia no fortalecimento e 
interface do serviço com os cursos de 
graduação.  
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INTRODUÇÃO: A Avaliação de Tecnologias 
em Saúde (ATS) é uma ferramenta que auxilia 
na gestão dos sistemas de saúde, útil na síntese 
de riscos, benefícios e consequências 
econômicas e sociais do uso das tecnologias 
em saúde. Na ATS são aplicados estudos como 
avaliações econômicas, revisões sistemáticas e 
metanálises, fornecendo evidência científica 
para subsidiar as decisões. É possível que o 
uso de análises baseadas em múltiplos critérios 
aumente a qualidade da tomada de decisão. O 
objetivo do presente trabalho foi identificar 
potencialidades do emprego da análise 
multicritério em estudos que utilizaram 
metodologias deste tipo para seleção de 
tratamentos farmacológicos.   
 
METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão 
integrativa de artigos onde haviam sido 
aplicados métodos de análise multicritério para 
seleção entre tratamentos farmacológicos. As 
buscas foram executadas nas bases de dados 
Pubmed (MEDLINE), LILACS, Embase, Science 
Direct, Scopus, Web of Science e Wiley Online 
Library. Os critérios de inclusão consideraram 
os idiomas português, inglês e espanhol em 
estudos onde foi realizada análise multicriterial 
com o objetivo de selecionar tratamentos 
farmacológicos, a serem empregados no 
tratamento de diferentes quadros clínicos, sem 
restrição quanto ao ano de publicação e com 
foco nos usuários dos sistemas de saúde 
público e privado. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Foram obtidos 18 artigos científicos após a 
seleção dos estudos, publicados entre 1998 e 
2017, e referentes à seleção de medicamentos 
para tratamento de diversas doenças, como 

hipercolesterolemia, fibrilação atrial, disfunção 
erétil e depressão. Foram utilizadas diferentes 
técnicas de análise multicriterial (MCDA), em 
oito casos com especificação dos métodos 
empregados. Em dois estudos, a seleção de 
medicamentos para tratamento de doenças 
raras foi abordada.   

 
CONCLUSÕES: 

 
Observou-se crescimento no número de estudos 
de MCDA publicados, apontando maior 
interesse na utilização deste tipo de técnica na 
tomada de decisão em saúde. MCDA pode 
direcionar decisões mais adequadas em relação 
aos métodos tradicionais de ATS e possui 
potencial para auxiliar na seleção de 
tratamentos, na construção de listas de 
medicamentos e protocolos clínicos. 
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INTRODUÇÃO 
Estea pesquisa tem como objeto de estudo as 
ações expressivas e instrumentais da gerência 
do cuidado a partir das produções científicas 
dos programas de pós-graduações em 
Enfermagem do Rio de Janeiro. Devido à 
incorporação do termo “gerência do cuidado” na 
enfermagem, nos primórdios da profissão 
emergiu uma dicotomia no discurso das 
enfermeiras, o que evidenciava a existência da 
dualidade nas atividades do profissional: o 
cuidar e o administrar. Porém, após a mudança 
na formação dos saberes e fazeres do 
enfermeiro surgiu a discussão sobre a 
elaboração do conceito de gerência do cuidado, 
o qual demonstrou uma relação dialética entre o 
cuidar e o administrar, diferente da dicotomia 
presente nas discussões anteriores 
(CHRISTOVAM, 2009). A partir dos estudos de 
Christovam (2009) foi possível compreender as 
ações de gerência do cuidado do enfermeiro no 
cenário hospitalar, sendo essas classificadas 
como instrumentais e expressivas. 
Conceitualmente, as ações instrumentais se 
relacionam às atividades técnico-profissionais 
de cunho do enfermeiro, ou seja, aquelas que o 
profissional realiza junto ao paciente com fins de 
atender as necessidades biológicas expressas 
por ele, bem como as que estão interligadas a 
essas através da organização do ambiente e 
dos recursos materiais inerentes à realização 
dos procedimentos de enfermagem 
(PERSEGONA et al., 2007; SILVA; 
DAMASCENO, 2005). Já as expressivas têm 
como base a vivência da enfermeira no cuidado 
relacionando-se à subjetividade na prática 
profissional, ou seja, o caráter sensível e 
compreensivo dos desejos e necessidades do 
cliente em suas emoções e sentimentos 
(CHRISTOVAM, 2009). Sendo assim, esse 

conjunto de ações representa a gerência do 
cuidado, o que pode servir para a construção de 
uma base teórica para o campo da 
Administração em Enfermagem (CHRISTOVAM, 
2009). A partir desses pressupostos, delimitou-
se como objetivo geral: mapear as ações 
expressivas e instrumentais desenvolvidas pelo 
enfermeiro nas produções científicas e como 
objeivos específicos: Levantar as teses e 
dissertações dos programas de pós-graduação 
em Enfermagem das instituições públicas do 
Estado do Rio de Janeiro; Descrever as ações 
de gerência do cuidado desenvolvidas pelo 
enfermeiro emergentes das produções 
científicas; e correlacionar as ações expressivas 
e instrumentais das produções científicas nas 
áreas: saúde da criança, do recém-nato e da 
saúde da mulher. A seleção das teses e 
dissertações obedeceu aos critérios de inclusão: 
serem provenientes dos programas de pós-
graduação em Enfermagem, estarem 
disponíveis para acesso e dentro do recorte 
temporal de 2013 a 2016, isto é, teses e 
dissertações defendidas e aprovadas dentro do 
último quadriênio de avaliação da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 
Superior (CAPES). Adotou-se como critério de 
exclusão: aquelas que não abordassem a 
atuação do enfermeiro, já que a análise parte 
dessa condição. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Através da busca nas bibliotecas virtuais das 
Universidades Públicas do Rio de Janeiro, com 
o descritor “Enfermagem”, foram encontrados no 
total, entre teses e dissertações, oitocentos e 
cinco (805) estudos. Aplicando os critérios de 
inclusão e exclusão foi possível ter o total de 33 
estudos para a Universidade Federal 
Fluminense, 10 para a Universidade Federal do 



Rio de Janeiro, 11 para a Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro e 43 para a 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
totalizando 97 estudos, após a aplicação dos 
critérios de inclusão e exclusão. A UFF possui 
três programas de pós-graduação Stricto-sensu 
tendo o início das atividades dessa modalidade 
em 2002 com o Mestrado Profissional em 
Enfermagem Assistencial (MPEA), após isso, 
em 2009 houve a abertura do Mestrado 
Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde 
(PACCS) e posteriormente em 2011, o Mestrado 
em Ensino na Saúde: formação docente 
interdisciplinar para o SUS (MPES), os quais 
contribuem para a construção do conhecimento 
até os dias atuais. A escola de Enfermagem 
Anna Nery possui um dos primeiros programas 
de pós-graduação em Enfermagem do país e, 
por isso, possui contribuições significativas para 
a área da Enfermagem. A UniRio apresenta seu 
programa de pós-graduação em Enfermagem 
com o programa Enfermagem e Biociências e , 
por fim, a UERJ apresenta um programa de pós-
graduação em Enfermagem. A produção 
científica no campo de saúde da mulher se 
mostrou escassa, principalmente quando são 
especificamente sobre Teses e Dissertações 
das Universidades Públicas do Rio de Janeiro. 
Observa-se que a UFF possui muitos trabalhos 
voltados para a saúde da criança, no entanto, é 
evidente que, dentre os seus programas, o de 
Mestrado Profissional em Enfermagem 
Assistencial (MPEA) produz mais estudos 
voltados para a saúde da criança, se comparado 
ao programa de Pós-graduação em Ciências do 
Cuidado a Saúde. 
Observou-se uma baixa produção acerca 
temática Gerência do Cuidado na saúde da 
Criança (ações instrumentais e expressivas) por 
parte dos Programas de Pós-Graduação na 
UNIRIO, se comparado a outras universidades. 
Destaca-se uma alta produção a cerca temática 
Gerência do Cuidado na saúde da Criança por 
parte dos Programas de Pós-Graduação na 
UFRJ. Torna-se relevante observar que existe 
pelo menos uma publicação por ano em relação 
ao assunto, além de abranger cenários tanto 

hospitalar quanto ambulatorial e atenção básica 
de saúde. 
Na UNIRIO e na UFRJ, 100% dos trabalhos 
possuem abordagem qualitativa. 
 

CONCLUSÕES 
O presente estudo concluiu que a gerência do 
cuidado precisa ainda ser difundida entre os 
pares e pesquisas, uma vez que, os estudos 
selecionados demonstraram que se faz a 
gerência mas não se nomeia como gerência do 
cuidado, o que dificulta solidificar a base teórica 
à priori, entretanto, comprende-se que esta, 
representa uma nova perspectiva para 
sistematizar as ações do enfermeiro na sua 
praxis. A gerência do cuidado vem sendo muito 
estudada em diversas categorias da área da 
saúde, como no presente estudo, focando, a 
princípio, na relação do cuidado direto e indireto, 
buscando mapear as ações encontradas na 
área da gerência do cuidado e analisá-las com a 
prática profissional dos enfermeiros.   
As ações instrumentais da gerência do cuidado 
elencadas levaram à reflexão sobre a integração 
e complexidade das atividades do enfermeiro, 
uma vez que, ele precisa estar atento aos 
cuidados diretos e indiretos necessários aos 
seus pacientes. Ao destacar o aparato 
tecnológico utilizado, verificou-se a necessidade 
de maior capacitação por parte da instituição, a 
fim de aprimorar alguns conhecimentos 
essenciais para o desenvolvimento das 
atividades do enfermeiro, o que comprova a 
necessidade da educação permanente e 
continuada. 
O estudo possibilitou fazer a articulação entre 
teóricos de outras áreas com a enfermagem, o 
que gerou uma discussão transdisciplinar entre 
temáticas muito próximas. Ao destacar os 
eventos adversos e a segurança do paciente, 
pode-se notar a necessidade de trabalhar nos 
cursos, a relação das ações do enfermeiro e o 
gerenciamento da segurança do paciente, ou 
seja, como esse profissional deve pensar, se 
portar e refletir em relação à assistência e os 
eventos inesperados que ocorrem durante sua 
atuação. 



Ressalta-se ainda que a gerência do cuidado 
vem sendo muito estudada em diversas 
categorias da área da saúde, como no presente 
estudo, focando, a princípio, na relação do 
cuidado direto e indireto, principalmente na área 
de saúde da mulher e UTI Neonatal,mas que em 
algumas universidades é possível identificar que 
esse conceito está no início da difusão em 
outras areas também. 

 
  

Figure 1: Logo PIBIC 
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INTRODUÇÃO:  
O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
capacidade de regeneração da dentina hígida e 
afetada por cárie e a atividade proteolítica das 
proteases da matriz dentinária após o uso de 
um sistema adesivo experimental à base de 
dimetacrilato glicerol piromelítico (PMGDM) e 
análogos biomiméticos. Valores de microdureza 
superficial (Knoop) foram utilizados para 
padronizar a desmineralização dos palitos de 
dentina hígida que ficaram expostos ou não a 
cultura com S.mutans para a produção de 
dentina afetada. Foi sintetizado um sistema 
adesivo de condicionamento total (com ácido 
fosfórico 37%) e de três passos (primer e 
adesivo experimental). Foram adicionados ao 
primer, como análogos biomiméticos, ácido 
poliacrílico (APA - 5%) e trimetafosfato de sódio 
(TMP - 5%) e ao adesivo propriamente dito o 
monohidrato de fosfatomonocálcico (MFMC - 
9%), fosfato beta tricálcico (βTCP- 10,5%) e 
hidróxido de cálcio (CaOH- 0,5%), como 
carreadores de fosfato de cálcio. A microscopia 
eletrônica de transmissão (MET) foi utilizada 
para avaliar a nanoestrutura das amostras, em 
particular as interfaces adesivo-dentina e 
dentina desmineralizada e intacta. A 
composição química da dentina e do sistema 
adesivo foi mensurada usando a espectroscopia 
de energia dispersiva de raio-X (EDX) e difração 
de elétrons de área selecionada (SAED). A 
atividade proteolítica das enzimas da matriz 
dentinária foi mensurada através de um teste 
colorimétrico com Coomassie Blue G-250 tendo 
o BSA como substrato. As proteases dentinárias 
foram extraídas previamente de pós de dentina 
hígida e afetada tratados e não-tratados com o 
sistema adesivo em dois tempos, 7 dias e 3 

meses. Os dados recolhidos foram levados a 
análise estatística (ANOVA). 

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
As análises de MET mostraram que não houve 
remineralização expressiva sobre o colágeno 
desmineralizado da dentina tanto em dentina 
hígida como em dentina afetada por cárie. 
Embora seja possível observar a presença de 
cristais de hidroxiapatita (HÁ), não se pode 
afirmar que são cristais neoformados. A 
atividade proteolítica foi semelhante entre 
dentina hígida e afetada mesmo com a 
aplicação do sistema adesivo. Mesmo após 3 
meses da aplicação do sistema adesivo, a 
atividade proteolítica aumentou 
significativamente nos dois substratos de 
dentina. 
  

CONCLUSÕES: 
Pode-se concluir que apesar da deposição de 
minerais sobre os diferentes substratos de 
dentina após aplicação do sistema adesivo 
experimental à base de análogos biomiméticos, 
não foi evidenciado a regeneração dentináriae 
inativação das proteases da matriz. 
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INTRODUÇÃO: 
 
É considerado câncer de boca as neoplasias 
que afetam lábios e o interior da cavidade oral 
(gengivas, mucosa jugal, palato duro, língua e 
assoalho bucal). A incidência de câncer de boca 
é um problema de saúde pública no mundo, 
com taxa anual estimada em aproximadamente 
275 mil casos, sendo dois terços destes em 
países em desenvolvimento. No Brasil, a 
estimativa para o ano de 2016 é de  11.140 
casos novos de câncer da cavidade oral em 
homens e 4.350 em mulheres. Ainda que 
avanços no diagnóstico e tratamento de várias 
formas de tumores malignos tenham resultado 
no aumento de sobrevida aos pacientes, os 
indicadores epidemiológicos do câncer da boca 
não têm apresentado melhora. A natureza 
silenciosa das lesões e o atraso no diagnóstico 
são fatores relacionados com a identificação 
tardia e, consequentemente, com o 
estadiamento avançado das lesões.  O atraso 
do diagnóstico pode estar associado ao tempo 
em que o paciente leva para perceber o seu 
adoecimento e procurar auxílio profissional; às 
dificuldades de acesso aos serviços de saúde 
bucal; e à falta de informações associada à 
maior vulnerabilidade social do grupo. Os 
objetivos do projeto são: descrever o perfil dos 
usuários registrados no Sistema Estadual de 
Regulação (SER) com solicitação de vaga para 
“Oncologia Ambulatório de 1ª vez- Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço”; descrever o perfil destas 
solicitações de acordo com o Classificação 
Internacional de Doenças (CID); descrever o 
comportamento do tempo decorrido entre a 
solicitação e a data do agendamento, para todas 
as solicitações em que o CID corresponda à 
câncer de boca (C00 a C10), no período 
definido. Pesquisa de natureza quantitativa, 
descritiva e apoiada em dados secundários 
provenientes do Sistema Estadual de Regulação 
(SER) do Estado do Rio de Janeiro, no período  

entre setembro de 2015 e março junho de 2018.  
Foram exportados 5802 registros  do SER, 
utilizando o filtro  “Oncologia Ambulatório de 1ª 
vez- Cirurgia de Cabeça e Pescoço”. Desse 
número, 4013 estavam fora do intervalo de 
interesse para o CID (C00 a C10), dos 1789 
restantes,  122 solicitações encontravam-se 
com  status “cancelado”, sendo retiradas do 
banco, totalizando um número de 1667 registros 
analisados. As variáveis selecionadas foram: 
idade; região solicitante; data da solicitação; 
data de agendamento e CID. 

   
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
O perfil dos usuários,  com solicitações  
registradas no SER-RJ,  apresentou as 
seguintes  características:  idade média dos 
pacientes foi de 61 anos de idade com um 
desvio padrão de 12,3 anos, a mediana foi de 
14 anos, indicando pouca assimetria na 
distribuição das idades. O coeficiente de 
Correlação mostra que não há correlação entre 
a idade e o tempo de espera, visto que esta 
medida está próxima do valor zero.  O tempo de 
espera apresentou uma distribuição bastante 
assimétrica, com um tempo médio de espera no 
período (2015-2018) de 19 dias com um desvio 
padrão de 16,6 dias. A mediana foi de 14 dias, 
ou seja, 50% das pessoas esperaram até 4 dias 
entre a solicitação e o agendamento. Porém 
25% esperaram entre 26 e 152 dias. Observa-se 
que as pessoas que esperaram mais de 50 dias 
estão fora do padrão do conjunto de dados. A 
análise das frequências das categorias do 
Estado da Solicitação mostra que 70% das 
solicitações que foram agendadas no período, 
tiveram a Chegada confirmada. Os pacientes 
foram  destinados ao “INCA Instituto Nacional 
do Câncer” 49,7% das vezes, seguido do “HFB 
Hospital Federal de Bonsucesso” com 13,7% da 
destinação. Dezenove por cento dos agravos 
referiram-se as “Neoplasia maligna de outras 



partes e   partes não especificadas da língua”, 
seguido das “Neoplasia maligna de outras 
partes e de e de partes não especificadas da 
boca” com 14,1% dos agravos. Entre os anos do 
período estudado, observa-se que a maior 
média do tempo de espera foi em 2015 (33 dias; 
dp=17dias), com decréscimo em 2016 (14,5 
dias; dp=14,7 dias) e 2017 (17,3 dias; dp=16,9 
dias) e crescimento em 2018 (27,9 dias; 
dp=11,8 dias).   
 
 

CONCLUSÕES: 
 
 A principal questão que referia-se ao tempo de 
espera entre a solicitação e a consulta de 
primeira vez na especialidade Oncologia 
Ambulatório de 1ª vez- Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço, parece estar dentro do aceitável, 
comparado com outros países que avaliam seus 
sistemas regulatórios.  
Mas, sistemas de ordenamento de fluxos e 
regulação  de vagas são parte da garantia dos 
princípios de acesso e integralidade do cuidado, 
mas não os garantem isoladamente. Monitorar o 
funcionamento destes Sistemas , integrá-los e 
ajustá-los ás necessidades dos serviços e 
usuários é condição para a melhoria do cuidado 
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INTRODUÇÃO: 
 

O poder das mídias ou comunicações de massa 
sobre a sociedade é evidente. Informações 
acessíveis são capazes de provocar tanto 
assimilações quanto efeitos de contraste de 
auto percepção. Isto dependerá da forma com 
que as comunicações disponíveis são utilizadas. 
A influência de figuras da mídia é 
particularmente forte quando as pessoas se 
identificam com elas. Deste modo, a 
possibilidade de um levantamento das 
mensagens transmitidas através de 
personagens ortodônticos representa uma 
oportunidade de reconhecer associações 
positivas e/ou negativas atribuídas a este tipo de 
população. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Foram listados 54 personagens, distribuídos: 39 
em cartoons, nove em filmes, cinco em séries e 
um personagem em videoclipe. Em seguida, 
foram elaboradas quatro tabelas contendo a 
quantidade de personagens humanos e 
animados respectivamente nas mídias; 
caracterização das mídias com personagens 
humanos que usam aparelho ortodôntico, 
contendo o tempo (lançamento ou 
duração/frequência), quantidade e tipo de 
personagem; caracterização das mídias com 
personagens animados que usam aparelho 
ortodôntico, contendo o tempo (lançamento ou 
duração/frequência), quantidade e tipo de 
personagem; e caracterização dos personagens 
humanos e animados, destacando as relações, 
personalidade e desfecho, através da atribuição 

de sinal positivo ou negativo para cada variável. 
Dos 49 personagens com aparelho ortodôntico 
selecionados, 38 (77,5%) apresentaram 
relações/interações positivas com outros 
personagens do mesmo programa, enquanto 11 
(22,5%) apresentaram relacionamentos 
negativos. Em relação à personalidade ou 
índole, também se constatou que 38 (77,5%) 
possuíam uma personalidade positiva. Já 
quanto ao desfecho, 39 (79,6%) tiveram/vem 
tendo uma relação positiva; oito (16,3%) uma 
relação negativa; e com dois (4,1%) não foi 
possível determinar. Ao analisar a amplitude da 
cronologia levantada (1995-2018), o tratamento 
ortodôntico é assunto de interesse da população 
de longa data, visto as inclusões nas diferentes 
mídias pesquisadas. Vários possíveis desfechos 
foram elaborados, fugindo de um único 
estereótipo. Personagens com aparelho 
ortodôntico não apresentam necessariamente 
caráter duvidoso, pelo contrário, apresentam 
boa índole, são bem relacionados e bem 
resolvidos de um modo geral. 

 
CONCLUSÕES: 
 
O levantamento realizado na internet, para a 
seleção de personagens humanos e animados 
que usam aparelhos ortodônticos, mostrou que 
esta característica individual é abordada nas 
diferentes mídias pesquisadas desde a década 
de 1990 até os dias atuais, já que não houve 
filtro de limitação de datas na busca. Não 
somente o uso do aparelho foi evidenciado a 
partir das imagens dos personagens, mas 
também analisado subjetivamente e/ou 
objetivamente a partir das abordagens do seu 



comportamento, do seu desfecho e das suas 
relações com outros personagens.  

Parece existir uma relação positiva entre o 
tratamento ortodôntico, o perfil psicológico e a 
trajetória dos personagens que usam aparelhos 
ortodônticos.     
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INTRODUÇÃO:  
 
A partir dos constituintes de 1988, a inserção da 
saúde bucal no Sistema Único de Saúde (SUS), 
através de uma Política Nacional de Saúde 
Bucal, esteve fundamentada nas diretrizes 
desse sistema regionalizado, hierarquizado, 
universalizado e descentralizado, com o 
fortalecimento do poder de decisão de cada 
município. 
O processo de descentralização rendeu aos 
municípios a responsabilidade de gerenciar os 
problemas de saúde bucal presentes em cada 
região, através dos pontos de atenção primária, 
secundária e terciária. Apesar do avanço da 
organização em rede de saúde bucal no SUS, o 
processo de gestão ainda carece de ações 
qualificadas, por inexistir diagnósticos baseados 
em indicadores do estágio de evolução. Dessa 
forma, essa pesquisa surge como uma possível 
ferramenta para a produção desse diagnóstico, 
a fim de determinar os pontos onde há carência. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES:  
 
A análise preliminar dos dados do estudo, 
através do somatório de pontos obtidos no 
questionário, apontou que 66% dos municípios 
(8 municípios) da região serrana do estado do 
Rio de Janeiro apresentam uma rede de 
atenção à saúde bucal em estágio incipiente 
(100<Σ<160); 16% (2 municípios) apresentam 
um sistema de atenção à saúde bucal 
totalmente fragmentada (69<Σ>84), enquanto 
outros 16% (2 municípios) apresentam uma 
rede avançada (199<Σ<203). 

Em uma outra análise estatística, utilizando a 
correlação de Pearson e depois a análise dos 
componentes principais, foi possível verificar a 
relação entre as variáveis e sua significância 
estatística na comparação entre as variáveis 
independentes e a variável dependente. 

A maioria dos gestores informou que há 
definição da população assistida e das 
necessidades de saúde, e que há estruturação 
da rede neste sentido. A oferta de atenção 
secundária e terciária é deficiente. A maioria dos 
gestores informou ser a Atenção Primária à 
Saúde a porta de entrada, mas apenas metade 
relata bom/ótimo relacionamento entre os níveis 
de atenção. Os melhores resultados referem-se 
à rotina de contra referência, planejamento de 
emergências, infraestrutura, definição de 
procedimentos e integração da equipe.  

Os sistemas de apoio e logístico obtiveram 
desempenho básico. Em geral não há uso de 
tecnologia de gestão e emprego de auditoria 
clínica referenciada em protocolos, e a gestão 
de listas de espera não vem incorporando 
tecnologias. Ao menos 75% dos respondentes 
informaram limitações no cadastramento, 
sobretudo, em relação a perfil demográfico e 
vulnerabilidade. Foram fracamente utilizados os 
contratos de gestão entre secretaria e equipes 
baseado em metas. A adoção de protocolos 
clínicos, planos de cuidado e programas de 
educação permanente apontam ser inexistentes 
ou ineficientes. 
 

 

CONCLUSÕES:  



 
Foi possível concluir que o estágio de 
desenvolvimento da RASB na região serrana é 
incipiente, ou seja, carece de ferramentas que 
incentivem a integração dos pontos de atenção 
dentro dos municípios e entre eles, favorecendo 
a comunicação entre a atenção primária, 
secundária e terciária. Este diagnóstico permitirá 
aos pesquisadores e à gestão municipal de 
saúde bucal terem subsídios para reorientar o 
planejamento das suas políticas públicas, 
organizando os fluxos dos usuários pelos pontos 
de atenção nos diferentes níveis de 
complexidade da saúde bucal no SUS, com 
vistas à diminuição das filas de espera para o 
tratamento odontológico mais complexo e à 
satisfação dos pacientes que utilizam essa rede.  
Já a segunda análise estatística feita auxiliou na 
verificação de quais as variáveis estão mais 
distantes da formatação da rede de atenção e 
que demandam maior investimento no 
planejamento regional em saúde. Já foi possível 
perceber que a percepção do gestor inúmeras 
vezes não coincide com a percepção dos 
profissionais de saúde, necessitando 
complementar e aprofundar o estudo, buscando 
conhecer a percepção do cirurgião-dentista que 
atua nessa rede, sobre o seu desenvolvimento, 
para, no futuro, confrontar o olhar gestor com a 
sua percepção, com vistas à resolução dos 
problemas ordenados também pela 
responsividade do profissional deste sistema. 
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INTRODUÇÃO: Segundo American Heart 
Association, a insuficiência cardíaca (IC) é uma 
síndrome clínica que se caracteriza  pela 
falência do coração, que não consegue suprir 
adequadamente a demanda sanguínea 
metabólica em condições normais de pressão 
(Yanci CW et al., 2013). Comumente, consiste 
no estágio final de várias comorbidades, o que 
torna essa síndrome um grande desafio clínico. 
(Bocchi et al, 2009). A baixa adesão ao 
tratamento é uma das principais causas de 
readmissões hospitalares, gerando alto custo 
para o sistema de saúde. Alguns hospitais 
implementam programas para o gerenciamento 
da doença, nos quais, uma equipe 
multiprofissional especializada aborda o manejo 
da doença através de intervenções educativas e 
monitoração periódica (Mesquita; Queluci, 
2013). Metanálises apontam que estes 
programas são vantajosos em reduzir a 
mortalidade e as readmissões hospitalares, 
além de demonstrar potencial capacidade de 
melhora da qualidade de vida. Entretanto, ainda 
existe dificuldade para a identificação da melhor 
estratégia, assim como, o melhor cenário para o 
desenvolvimento desses programas, o que 
dificulta a avaliação dos resultados. Este estudo 
tem como objetivo avaliar o impacto de 
intervenções educativas sobre o autocuidado de 
pacientes com insuficiência cardíaca crônica.   

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Foram testadas até o momento duas 
intervenções presenciais (grupo de apoio e 
entrevista motivacional) e uma não presencial 
(consulta telefônica). O grupo de orientação foi 
realizado com 27 pacientes com insuficiência 

cardíaca, através de um ensaio clínico 
randomizado controlado. Não houve diferença 
entre os grupos intervenção e controle quanto a 
manutenção e manejo do autocuidado. O escore 
de confiança no autocuidado foi menor após a 
intervenção (p=0,01). A consulta telefônica foi 
realizada através de um estudo clínico em 
pacientes que foram avaliados para o desfecho 
de autocuidado antes  e após a intervenção em 
uma clínica especializada em insuficiência 
cardíaca. Nos 14 pacientes inseridos no estudo 
houve melhora na manutenção (p=0,002), no 
manejo (p<0,0001) e na confiança do 
autocuidado (p=0,004). A efetividade da 
entrevista motivacional no autocuidado de 
pacientes com insuficiência cardíaca foi avaliada 
através de um ensaio clínico randomizado com 
118 pacientes acompanhados em dois centros 
especializados. O grupo intervenção recebeu 
três consultas com entrevista motivacional e o 
grupo controle manteve acompanhamento 
convencional. A manutenção, o manejo e a 
confiança do autocuidado apresentaram 
respectivamente d de Cohen 0,6723 (p<0.001); 
0,5086 (p=0,187); 0,9877 (p<0.001), 
demostrando médio e alto efeito da entrevista 
motivacional.  

CONCLUSÕES: 
 
- A intervenção presencial através do grupo de 
apoio não foi efetiva na melhora do autocuidado 
de pacientes com IC. No entanto, as 
intervenções individuais através de entrevista 
motivacional e consulta telefônica foram efetivas 
na melhora do autocuidado destes pacientes. A 
princípio, a distância da intervenção não 
representa um obstáculo para sua efetividade.  



- A concessão da bolsa de iniciação científica 
propiciou a integração de estudantes de 
graduação com pós-graduação no processo de 
investigação científica, otimizando a capacidade 
de orientação à pesquisa da instituição e 
estimulando a produção científica.  
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INTRODUÇÃO:  
O diagnóstico de enfermagem ‘Recuperação 

Cirúrgica Retardada’ foi revisado e submetido 

pelo grupo de pesquisa desse projeto, em 2013, 

à organização NANDA-Internacional (NANDA- 

I), sendo aprovado e publicado em diversos 

países e línguas do mundo em 2015; além do 

aceite de um novo diagnóstico de enfermagem 

proposto pelo grupo, o ‘Risco de Recuperação 

Cirúrgica Retardada’ (HERDMAN e 

KAMITSURU, 2015). Com isso, a importância 

de aprofundar a comprovação da validade dos 

diagnósticos à prática clínica de enfermagem, 

comparando diferentes locais, participantes ou 

intervenções, ao especificar meios de medida 

da efetividade e eficácia, dos custos 

relacionados ao prolongamento da internação.  
O Diagnóstico de enfermagem (00100) 

‘Recuperação cirúrgica retardada’ (1998, 2006, 

2013, LOE 2.1) tem como definição “extensão 

do número de dias de pós-operatório 

necessários para iniciar e desempenhar 

atividades que mantêm a vida, a saúde e o bem 

estar” (HERDMAN e KAMITSURU, 2015).  

 

OBJETIVO:  
Estimar a incidência do diagnostico de 

Recuperação cirúrgica retardada em pacientes 

submetidos a cirurgia cárdica. Verificar 

associação dos Fatores de risco e a presença 

do Diagnostico de enfermagem Recuperação 

cirúrgica retardada. Analisar temporalmente as 

Características definidoras em uma coorte de 

pacientes submetidos a cirúrgica cardíaca. 

Estimar a incidência das readmissões após 30 

dias da alta hospitalar nos pacientes submetidos 

a cirurgia cardíaca. Descrever os motivos e 

desfechos finais dos pacientes submetidos a 

cirurgia cardíaca readmitidos após 30 dias da 

alta hospitalar.  

 
METODOLOGIA:  
Estudo de coorte prospectiva. A seleção da 

amostra foi executada pela estratégia de 

amostragem por conveniência, ou seja, de 

acordo com Polit e Beck (2011, p. 342): “envolve 

o uso das pessoas mais convenientemente 

disponíveis como participantes”. Foi realizado, 

por meio da avaliação do mapa cirúrgico, que 

era disponibilizado diariamente após as 16 

horas e pela visita pré-operatória de 

enfermagem, que era realizada a seguir para 

aplicação dos critérios de elegibilidade.     

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES:  
A amostra constituiu-se em 181 pacientes, 

sendo 118 homens e 63 mulheres, cuja média 

de idade foi de 60,3 anos. A média de dias de 

internação hospitalar pré-operatória foi de 17,4 

dias. Dos 181 pacientes, 145 (80,1%) eram 

diabéticos, além disso, temos que 109 pacientes 

(60,2%) apresentaram Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM) prévio. Quanto ao tipo de 

cirurgia realizada, a mais prevalente foi RVM 

com CEC (54,7%), seguida pela TV Múltiplas ou 

combinadas com plastias (13,8%). Com relação 

ao diagnóstico de Enfermagem de Recuperação 

Cirúrgica Retardada, 42 pacientes apresentaram 

o desfecho, o que equivale a aproximadamente 

23% da amostra.  

Em relação aos fatores de risco novos 

identificados como condições clínicas prévias a 

cirurgia: a maioria apresentava hipertensão 

arterial sistêmica (80,1%), já tinham sofrido 

infarto agudo do miocárdio anterior a cirurgia 

(60,2%) e eram dislipidêmicos (34,8%). Já os 

fatores de risco do diagnóstico de enfermagem 



“risco de recuperação cirúrgica retardada” 

descritos pela NANDA-I mais prevalentes, 

foram: diabetes mellitus (37%), IMC normal 

(35,9%) e de sobrepeso (34,3%).  

Os principais indicadores clínicos para o DE 

RCR foram: Desconforto e Evidência na 

Interrupção da Cicatrização apresentando alto 

valores de sensibilidade (respectivamente, de 

1,0000 e 0,8834) e de especificidade 

(respectivamente, de 0,8206 e 0,9996), ou seja, 

apresentaram alta capacidade de estarem 

presentes quando o diagnóstico existia e de 

estarem ausentes quando o diagnóstico, 

também, estava ausente. O valor máximo para o 

índice prognóstico corresponde a um adulto ou 

idoso, nos primeiros 10 dias de pós-operatório 

de cirurgia cardíaca, apresentando evidência na 

interrupção da cicatrização da área cirúrgica, 

presença de alguma arritmia benigna, 

apresentando perda do apetite e com 

necessidade de ajuda para o autocuidado.  

Quanto à magnitude dos fatores de risco do DE 

Risco de Recuperação Cirúrgica Retardada 

analisou-se a associação de 46 fatores de risco 

com a presença/ausência do DE RCR. Assim, 

dentre esses, apenas 11 apresentaram uma 

associação estatisticamente significante (ou 

seja, uma magnitude alta) para a presença do 

DE RCR.  

Os pacientes submetidos a cirurgia de RVM 

com CEC possuem um risco aumentado de 26% 

na chance de desenvolverem o DE RCR, 

enquanto que os pacientes que se submetem a 

“troca ou plastia de válvula aórtica” apresentam 

um fator de proteção de 22% de chance de 

ficarem livres do DE RCR.  O sexo feminino 

apresenta em relação ao masculino uma 

associação por volta de 20% em apresentarem 

o diagnóstico de enfermagem RCR, no pós-

operatório. Quanto à associação com a escala 

de mediastinite “Magedanz”, há 22% de chance 

de os pacientes ficarem livres do DE RCR, 

quando pela escala o risco for baixo e uma 

chance de desenvolverem o DE RCR de 22%, 

quando o risco for médio. Os pacientes com 

diagnóstico de DM o risco é de 40% e quando 

os pacientes apresentam, no pós-operatório 

glicemia >/= 180mg/dL o risco é de 63% para o 

desenvolvimento do diagnóstico. Os pacientes 

que apresentavam náuseas como fator de risco 

do DE RRCR apresentaram um risco 

aumentado de 3 vezes em manifestarem o DE 

RCR, enquanto que pacientes com sobrepeso, 

segundo o índice de massa corporal, 

apresentam um fator protetor de redução do 

risco em ficarem livres do DE RCR. Pacientes 

que tiveram Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 

Prévio e com classe/capacidade funcional grau 

IV apresentam um aumento na chance de terem 

o DE RCR de, respectivamente, 22% e 48%.  

A partir desses 11 fatores de risco, que 

apresentaram magnitude alta para o 

desenvolvimento do DE RCR, fez-se a 

inferência do DE RRCR, por meio da presença 

de pelo menos um desses fatores de risco, para 

que o DE de risco fosse inferido como presente. 

Dessa forma foi possível verificar que 130 

pacientes tiveram presença do diagnóstico de 

enfermagem RRCR, enquanto que 51 pacientes 

ficaram ausentes do DE.  

Com relação ao número total de participantes 

que foram acompanhados até o trigésimo dia 

após alta hospitalar via contato telefônico, 168 

tiveram alta hospitalar (92,81%), 12 foram a 

óbito (6,62%) e 1 foi transferido para outra 

unidade hospitalar, perdendo-se assim a 

possibilidade de acompanhamento. Dos 168 

participantes contatados via telefone, 16 

readmitiram (9,52%) e nenhum morreu em casa 

antes de ter atendimento. Dessas dezesseis 

readmissões a média de permanência hospitalar 

foi de 15,43 dias, sabendo que o paciente que 

ficou menos tempo foram 4 dias para tratamento 

de infecção do trato urinário e o maior tempo foi 

de 27 dias para tratamento de infecção de sítio 

cirúrgico em esterno. Os desfechos finais dos 16 

pacientes que readmitiram foi alta hospitalar 

(93,75%) e apenas 1 óbito (6,25%).  

 

CONCLUSÕES:  
Com este estudo é possível 

recomendar os fatores de risco de 

magnitude e os indicadores clínicos 

prognósticos, respectivamente, do 

diagnóstico de enfermagem risco de 

recuperação cirúrgica retardada e de 

recuperação cirúrgica retardada, dos 

pacientes submetidos à cirurgia 



cardíaca. Concluindo-se, portanto, que o 

enfermeiro colabora com a equipe cirúrgica, 

detectando acuradamente, o diagnóstico de 

enfermagem recuperação cirúrgica retardada e 

os motivos que levam os pacientes a 

readmitirem após a cirurgia.  

Deste modo, torna-se possível a elaboração de 

um plano de cuidados precoce e específico ao 

problema de saúde vivenciado pelo paciente 

submetido a cirurgia cardíaca.  

Além disso, esse trabalho apresenta relevância 

para a prática clínica do enfermeiro, sobretudo, 

para os enfermeiros perioperatórios e 

contribuições para o ensino e pesquisa do 

raciocínio clínico dos graduandos de 

enfermagem e enfermeiros. Além de relevância 

para as Instituições Hospitalares, que a partir do 

conhecimento do fenômeno do prolongamento 

da estadia hospitalar e das readmissões dos 

pacientes cirúrgicos cardíacos poderão 

compreender e agir de modo a minimizá-los. 
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INTRODUÇÃO:  
 
 O presente resumo procura apresentar 
a pesquisa - Uma genealogia sobre a política 
pública de saúde mental a partir da formulação 
e implementação da Lei 10.216 - conhecida 
como lei da Reforma Psiquiátrica, a fim de 
analisar sua origem, sua finalidade e as 
implicações na política de saúde mental e na 
rede de atenção psicossocial do SUS.  

Com isto, propomos analisar os 
diferentes olhares sobre as proposições 
políticas emanadas do Poder Executivo, através 
de leis, normas e portarias para o campo da 
saúde mental; avaliar os efeitos das proposições 
nos aspectos micropolíticos e macropolíticos; 
empreender uma análise microvetorial sobre os 
aspectos da produção do cuidado identificando 
a intencionalidade dos agentes quando se 
movem no jogo social desta produção; analisar 
os vetores em seus efeitos micropolíticos em 
sentido amplo, compreendendo que todas as 
ações de cada ator têm repercussões nos 
demais atores do sistema, sejam gestores de 
saúde, trabalhadores diretamente envolvidos no 
cuidado e usuários.  

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

A Lei que analisamos na pesquisa é a 
chamada Lei da Reforma Psiquiátrica, cujo autor 
do seu projeto é o Deputado Paulo Delgado do 
Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. O 
Deputado formula o Projeto de Lei 3.657 de 
1989, projeto simples que comporta apenas três 
artigos estruturantes e dispões sobre a extinção 
progressiva dos manicômios e a substituição por 
outros recursos de assistência e proteção a 
pessoas portadoras de transtornos mentais. No 

entanto, o projeto após a aprovação na Câmara 
dos Deputados passou por doze anos de 
tramitação no senado. 

O Projeto de lei faz menção a Lei 
Italiana da Reforma Psiquiátrica e se colocava 
enquanto ameaça aos proprietários dos 
hospitais psiquiátricos que fizeram do modelo 
asilar de tratamento psiquiátrico um negócio 
lucrativo, ou seja, a extinção dos manicômios 
significava, bem como a extinção da “indústria 
da loucura”.  

A Lei 10.216 é aprovada no senado no 
ano de 2001 em meio a um cenário propício 
para tal. A redemocratização que o país 
passava no final da década de 80 acaba por 
promulgar a constituição de 88, nela se 
especifica que acesso à moradia, educação e 
saúde são direitos de todos e dever do estado. 
Logo após esse acontecimento, instaura-se em 
1990 a Lei do SUS (8.080).  

Entendendo que nossa pesquisa visa o 
estudo sobre a implantação da Lei 10.216/01 
nos debruçamos também sobre como os atores 
que participaram dessa implementação se 
engendram e organizam nos cotidianos do 
serviço, nos dias atuais. Então, estar em contato 
com o movimento de luta antimanicomial, bem 
como as associações que defendem os direitos 
dos usuários, foi também interesse deste grupo. 
Por isso, planejamos uma entrevista com a 
Associação de Usuários, Familiares e Amigos 
do Serviço de Saúde Mental de Volta Redonda 
– AUFASSAM. 

A entrevista coloca em questão tanto a 
experiência vivida quanto à experiência 
ontológica. O primeiro é experiência de vida que 
o sujeito traz, o segundo refere-se à 
processualidade, plano comum, plano coletivo. 
Nosso encontro nos mostrou como a associação 



está em processamento, está em reinvenção, 
dessa vez tentando trazer cada vez mais a tona 
o protagonismo do usuário no seu próprio 
cuidado de si. 

No encontro debatemos que muitas 
pautas precisavam ser discutidas, os usuários 
levaram muitas questões como, por exemplo, a 
falta de medicação na farmácia do município e o 
vale transporte que perderam com a entrada da 
nova gestão. No entanto, nossa entrevista foi 
produtiva para a associação no sentido de 
programar encontros anteriores à plenária do 
conselho municipal de saúde, espaço onde 
iremos colocar nossas reivindicações. Saímos 
da entrevista com uma agenda de reuniões 
quinzenais, aonde a associação irá se 
programar e pensar sobre seu próprio 
funcionamento.  

Além disso, enquanto grupo (usuários, 
estudantes e docentes) resgatamos em qual 
cenário da reforma psiquiátrica aparecem as 
questões, que podem parecer pontuais, de 
pautas como; falta de medicação, falta de café 
nos serviços, vale transporte. No entanto, essas 
questões apresentam um cenário de pouco 
investimento público em políticas de saúde 
mental. Junto a esse debate um dos usuários 
traz a problemática das comunidades 
terapêuticas, coloca a importância do 
fortalecimento da AUFASSAM como medida 
preventiva para não fortalecer as instituições de 
caráter asilar, ou seja, pelo fim do manicômio e 
da lógica manicomial.  

 
CONCLUSÕES: 
 

A pesquisa caminhou em direção ao 
estudo da formulação e implementação da Lei 
10.216, de modo genealógico. Ou seja, o estudo 
não hierarquiza os diversos enunciados que 
contam a história. O ganho em estudar esse 
processo genealogicamente está em poder 
delinear quais forças estavam em atuação e de 
qual maneira elas se engendram para culminar 
na aprovação em 2001. 

É possível afirmar que anteriormente à 
lei, o paciente psiquiátrico não era visto 
enquanto sujeito político, ou seja, tudo era 
pensado para tal, sua vida, rotina e afazeres 
cotidianos eram planejados sem qualquer 
participação deles próprios, isso faz com que 
até mesmo em pequenas tarefas do dia-a-dia 
seja retirado a dimensão do desejo. Esse 
distanciamento entre o paciente e qualquer 

tarefa de cunho minimamente produtivo cria 
sujeitos sem perspectivas, corpos atrofiados e 
apenas uma certeza, de que a exclusão dos 
pacientes psiquiátricos da sociedade é 
adoecedor.  

Com isso, a Lei da Reforma Psiquiátrica 
traz para o cuidado em saúde mental, além de 
um pensamento crítico sobre as relações de 
trabalho dentro do manicômio, o exercício da 
cidadania por parte do paciente, a inclusão nos 
debates sobre gestão da sua própria vida, a 
internação será involuntária somente sob a 
apresentação de laudo psiquiátrico e o usuário 
agora tem direito de explicações médicas a 
respeito de sua própria internação. 

No entanto, ao analisar a Lei muito 
ainda pode ser melhorado. A mesma se 
apresenta de forma que a atenção médica 
psiquiátrica ainda se coloca como central, o que 
pode significar uma perda da visão integral do 
usuário. 

Um ser social necessita de atenção à 
saúde como um todo, a ênfase na atenção 
psiquiátrica pode afirmar uma diferenciação 
entre mente e corpo. Não somente na escrita da 
Lei da reforma psiquiátrica, mas propriamente o 
movimento de existir uma lei que fale 
especificamente disso, já pode ser colocado 
como analisador de todo um sistema 
discriminatório que subjulga o que é 
normalidade e o que é loucura.  

 

Agradecimentos: 
 
 Agradecemos aos nossos parceiros que 
nos possibilitaram concluir este trabalho de 
pesquisa.  

Aos alunos participantes do projeto de 
pesquisa, que se mostraram dispostos a 
embarcar nessas leituras conosco, 
acrescentando sempre discussões pertinentes 
ao grupo. 
 Agradecemos a associação 
AUFASSAM por abrir espaço para discussões e 
aceitar fazer uma entrevista trazendo seus 
participantes para o espaço da Universidade. O 
que enriqueceu nossa pesquisa e possibilitou o 
contato entre academia e comunidade.  
 Além disso, agradecemos PROPPI e 
PIBIC/UFF, pelo apoio financeiro para a 
realização desta pesquisa. Ainda mais em 
tempos atuais de intensos cortes de gastos e 
desvalorização da pesquisa nacional. 

 



 
 
1 Estudante de Graduação em Psicologia, 
Bolsista Iniciação Cientifica - UFF Volta 
Redonda 
2 Docente Departamento de Psicologia, 
Orientadora da Pesquisa – UFF Volta Redonda 
3 Docente Departamento de Psicologia, 
Colaborador da Pesquisa – UFF Volta Redonda 
4 Estudante de Graduação em Psicologia, 
Colaborador da Pesquisa - UFF Volta Redonda 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 



Grande área do conhecimento: Ciências da Saúde 

Título do Projeto: Gasto energético total diário: validação de 

estimativas por frequência cardíaca, acelerometria e diário de 

atividades versus água duplamente marcada.   

Autores: Virginia Gaissionok Mariz; Luiz Antonio dos Anjos. 

Departamento de Nutrição Social/ Universidade Federal 

Fluminense/ Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da UFF 

 

INTRODUÇÃO:  

 
O gasto energético (GE), assim como a 

ingestão energética (IE), da população vem 

sendo muito investigado devido ao aumento na 

prevalência de obesidade, que pode ser 

justificado pelo balanço energético (BE=IE-GE) 

positivo.  

A água duplamente marcada (ADM) é 

considerada, atualmente, como o método 

padrão ouro para a medição do gasto energético 

total diário (GETD), no entanto, por ter um alto 

custo e necessitar de análises laboratoriais 

complexas, o uso da ADM em estudos 

populacionais é limitado. Assim, pesquisas 

atuais têm buscado outras formas de estimar o 

GETD de um indivíduo ou grupo de indivíduos 

utilizando métodos mais simples e acessíveis 

(Patrik et al., 2006; Brage et al., 2015). Entre 

esses métodos destacam-se a acelerometria e a 

frequência cardíaca (FC), aproveitando-se da 

sua relação linear com o consumo de oxigênio 

(VO2).  

O acelerômetro (ACC) é um 

equipamento pequeno e de fácil manuseio que 

torna possível medir de forma objetiva a 

frequência, intensidade e duração da atividade 

física, informação que pode ser expressa como 

GE já que, para se movimentar e promover a 

aceleração do corpo, o indivíduo gasta energia 

de forma proporcional a força exercida pelos 

músculos durante a atividade (Montoye et al., 

1996). Os resultados obtidos por acelerometria 

são expressos em contagem de movimentos por 

minuto (CPM) e podem ser utilizados para 

classificar a intensidade das atividades 

exercidas diariamente ou convertidos em 

kcal/min através de uma equação (Freedson et 

al., 1998). Com a monitoração da FC pode-se 

calcular o GE das atividades através de uma 

curva de calibração individual da relação FC-

VO2 (Spurr et al., 1988). 

O objetivo deste projeto de pesquisa é 

realizar validação de métodos para estimar o 

GETD (frequência cardíaca, acelerometria) 

versus o método padrão de ADM.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

Até o momento conseguiu-se realizar as 

medições em 14 indivíduos (5 homens). Este 

relato apresenta somente os dados do ACC 

posicionado na cintura, acima da crista ilíaca 

direita e os dados da ADM. Os dados de FC 

ainda estão sendo analisados. 

A idade média dos sujeitos foi de 

28,7±7,6 (média±DP) anos, com massa corporal 

média de 62,3±11,9 kg, estatura de 166,9±9,6 

cm, e portanto, IMC médio de 22,2±2,9 kg/m², e 

percentual de gordura corporal de 30,3±7,8.  

A TMB resultou em 1,018±0,14 e 

0,801±0,08 kcal/min, em homens e mulheres, 

respectivamente, sendo de 0,873±0,14 kcal/min 

na média da amostra. A TMB estimada pela 

equação especifica para a população de Niterói 

subestimou apenas 2,5%, enquanto para TMB 

estimada pela equação recomendada pela FAO 

houve superestimação de 17,6%.  

Já o MET estimado pela equação 

específica para a população de Niterói 

superestimou em 9%. O MET medido médio 

resultou em 1,034±0,18 kcal/min, 0,959±0,10 



em mulheres e 1,183±0,22 em homens. Quando 

comparado ao MET3,5, este, superestima em 

5%. 

O GETD médio estimado pelo ACC foi 

de 1961,7±823,3 kcal/dia. O NAF da amostra 

representa uma população sedentária (1,40), 

entretanto, cinco indivíduos realizaram pelo 

menos 10000 passos diários. Destes cinco, dois 

indivíduos (17, 31) foram considerados muito 

ativos de acordo com o NAF. Além disso, pode-

se observar que os indivíduos com o menor 

valor de massa corporal (16, 21 e 27) 

apresentam o menor GETD e, 

consequentemente, o menor NAF, porém, dois 

realizaram mais de 10000 passos/dia. Isto pode 

ser justificado pela presença da variável massa 

corporal na equação usada para calcular o GE 

pelo acelerômetro, podendo não ser apropriada. 

Ao comparar o ACC com a ADM, a 

maioria dos casos apresentou o GETD pelo 

ACC inferior ao dados do GETD médio dos 14 

dias pela ADM (2095,9 kcal/dia), sendo assim, o 

método deve ser melhor avaliado, iniciando pela 

equação utilizada na estimação pelo ACC.  

 
CONCLUSÕES: 
 

O ACC parece subestimar o GETD ao 

se comparar com o método padrão-ouro de 

estimativa do GE, ADM. Assim, faz-se 

necessário aperfeiçoar o cálculo do GETD pela 

acelerometria o que passa, necessariamente, 

pela reavaliação das equações usadas em seu 

cálculo. 
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INTRODUÇÃO: 

Atualmente se discute sobre o paradoxo 
da obesidade em idosos no qual um valor de 
índice de massa corporal (IMC) mais elevado 
ofereceria um efeito protetor, ou seja, estaria 
relacionado à menor mortalidade (Chang et al., 
2012), questionando-se assim a validade dos 
pontos de corte até então sugeridos (WHO, 
2000). Somando-se a isso já está bem 
estabelecido que o IMC não traduz a 
composição corporal tanto em adultos quanto 
em idosos. Para contornar essa limitação tem-
se sugerido o uso de índices de composição 
corporal, como o índice de massa gorda (IMG) e 
o índice de massa livre de gordura (IMLG). No 
entanto, como há dúvidas quanto aos pontos de 
corte mais adequados para o IMC em idosos, 
pretende-se avaliar a relação desse índice 
antropométrico e dos índices de composição 
corporal com a mortalidade em um grupo de 
idosos atendidos no programa médico de família 
(PMF). 

Este estudo utiliza dados secundários 
provenientes da primeira fase do Estudo 
Digitalis do qual de foram obtidas as 
informações de IMC, IMG e do IMLG dos idosos 
avaliados. No período de 2017 a 2018 também 
foram realizadas visitas aos módulos do PMF 
para reavaliar os participantes e buscar as 
informações sobre óbitos ocorridos no período. 
A amostra compreendeu 184 idosos (≥ 65 anos 
de idade) participantes da primeira fase do 
Digitalis que ocorreu entre os anos de 2011 e 
2012. O IMC foi calculado pela razão entre a 
massa corporal e a estatura elevada ao 
quadrado. O IMG foi obtido pela razão entre a 
massa gorda, obtida por absorptiometria de 
dupla energia de raio-X, e a estatura elevada ao 

quadrado e o IMLG foi obtido pela razão entre a 
MLG e a estatura elevada ao quadrado. Os 
participantes foram classificados em não obesos 
(IMC< 30 kg/m2) e obesos (IMC ≥30kg/m2); com 
déficit de gordura corporal (IMG< 5kg/m2, para 
mulheres e < 3kg/m2, para homens), normal 
(IMG entre 5 a 9 kg/m2, para mulheres e 3 a 6 
kg/m2, para homens); e excesso de gordura 
corporal (IMG ≥ 9kg/m2, para mulheres e ≥ 6 
kg/m2, para homens); com risco de sarcopenia 
(IMLG < 15kg/m2, para mulheres e < 17kg/m2, 
para homens). Foi considerada como desfecho 
a ocorrência de óbito. A análise estatística foi 
realizada com o software SPSS v 21.0 Para 
comparação entre grupos (desfecho e não 
desfecho) foram empregados o teste qui-
quadrado para testar diferenças entre 
proporções. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

Ao total foram identificados 33 óbitos 
entre os idosos avaliados o que representando 
uma frequencia de 17,9%. Em relação ao total 
da amostra, 22,8% dos participantes 
apresentavam obesidade. Considerando os 
índices de composição corporal 61% da amostra 
apresentou risco para sarcopenia e 73,2% 
apresentavam excesso de gordura corporal. A 
idade média (± DP) foi de 73,3 (6,6) anos e o 
IMC médio foi de 26,7 (4,6) kg/m2 indicando que 
os idosos apresentavam em média sobrepeso. 
O valor de IMG foi em média superior 9,0 kg/m2 
o que indica excesso de gordura corporal. Já o 
IMLG médio foi de 16,2 (2,2) kg/m2. Não houve 
associação entre IMC e o desfecho, o mesmo 
sendo observado para o IMLG. Para o IMG 
houve associação significativa entre esse índice 
e o desfecho. Aqueles com excesso de gordura 



corporal apresentaram menor frequência (6,7%) 
de óbito. 

Há alguns anos se discute sobre o 
paradoxo da obesidade na qual aparentemente 
os indivíduos obesos tem menor risco de morrer 
em comparação aos que apresentam o IMC 
dentro da faixa de normalidade (Greenberg, 
2013). No entanto, não se observou uma 
associação significativa entre mortalidade e IMC 
para essa amostra. Por outro lado, quando os 
participantes foram classificados de acordo com 
o IMG, houve associação positiva entre a 
adiposidade e o desfecho. Cabe ressaltar que 
essa é uma análise preliminar onde não se 
considerou o tabagismo, a distribuição de 
gordura corporal (adiposidade central) e 
doenças que se caracterizam pela perda de 
massa corporal que são fatores que podem 
influenciar o risco de mortalidade relativo à 
obesidade ao invés de representar um efeito 
fisiológico protetor da elevada adiposidade na 
idade mais avançada (Preston & Stokes 2014; 
Bowman et al., 2017). 

CONCLUSÕES: 
 

Não foi observado efeito protetor do IMC 
mais elevado para os idosos avaliados nesse 
estudo. Todavia a quantidade de gordura 
corporal, expressa pelo índice de massa gorda, 
foi associada à menor ocorrência de óbito nesta 
amostra. 
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INTRODUÇÃO:  

Modelos animais são amplamente utilizados 
para estudar doenças humanas e são 
ferramentas importantes para entender sua 
fisiopatologia. No entanto, como o gênero 
influencia o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares em modelos induzidos por 
dieta ainda não foi profundamente explorado se 
considerarmos o estilo de dieta da sociedade 
moderna, rica em gordura, açúcar e sal. 

OBJETIVO: 

Avaliar o dimorfismo sexual no remodelamento 
cardíaco adverso em camundongos C57Bl/6 
alimentados com uma dieta hiperenergética e 
hipersódica. 

METODOLOGIA: Foram utilizados 
camundongos C57Bl/6 machos e fêmeas. Aos 3 
meses de idade, os animais foram alimentados 
com dieta controle (C) ou dieta hiperenergética 
e hipersódica (HFSS, high fat, sucrose and salt) 
por 6 (grupos C6 ou HFHS6) ou 12 semanas 
(grupos C12 ou HFHS12), consistindo em oito 
grupos experimentais (n=15/grupo). A massa 
corporal e a ingestão hídrica foram aferidas 
semanalmente e a ingestão de ração 
diariamente. Foram aferidas também a glicemia 
e a insulina de jejum, além do teste oral de 
tolerância à glicose. Na eutanásia, o coração, a 
aorta e a gordura branca genital foram coletados 
para posterior análise histopatológica. Todas as 
análises estatísticas foram realizadas no 
Software GraphPad Prisma Versão 6.0 e um 
P<0,05 foi considerado estatisticamente 
significativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Houve aumento da adiposidade corporal, onde 
nas fêmeas a Gordura Genital (GG), 
apresentou-se com peso de 0,33±0,11 g no 
grupo C6, 0,40±0,08 g no grupo HFSS6, 
0,41±0,14 g no grupo C12 e 0,65±0,20 g no 
grupo HFSS12. Por outro lado, nos machos a 
GG apresentou 0,44±0,08 g no grupo C6, 
0,48±0,09 g em HFSS6, 0,42±0,06 g em C12 e 
0,44±0,18 g em HFSS12. Com relação a massa 
cardíaca, esta se mostrou elevada apenas nas 
fêmeas HFHS6 e HFHS12, quando comparadas 
aos respectivos grupos C6 e C12, efeito não 
encontrado nos machos. Com relação as 
dimensões do ventrículo esquerdo do coração, 
houve espessamento do septo interventricular 
com 6 semanas de dieta somente nas fêmeas 
HFHS6, efeito encontrado posteriormente nos 
machos e fêmeas do grupo HFHS12, 
comparados aos respectivos grupos controles. 
Ambos machos e fêmeas, alimentados por 6 ou 
12 semanas com a dieta HFHS, apresentaram 
dilatação da luz ventricular esquerda. Dilatação 
da luz arterial também pode ser visualizada nas 
artérias intramiocárdicas e aorta torácica de 
machos e fêmeas HFHS6 e HFHS12, contudo 
um espessamento da túnica média foi 
observado precocemente apenas nas fêmeas 
(grupo HFHS6). Os machos parecem não 
apresentar efeitos metabólicos tão pronunciados 
comparados às fêmeas, apresentando 
alterações no metabolismo glicídico apenas 
após 12 semanas de ingestão da dieta HFHS. 

 



CONCLUSÕES: 

A dieta rica em ácidos graxos saturados, 
sacarose e sal foi capaz de levar ao 
remodelamento do ventrículo esquerdo do 
coração, em suas artérias intramiocárdicas e na 
artéria aorta torácica em camundongos C57Bl/6 
machos e fêmeas, além de haver dimorfismo 
sexual no tempo de resposta do remodelamento 
cardíaco. 
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INTRODUÇÃO: Apesar da grande evolução 
dos materiais restauradores estéticos, a adesão 
à superfície dentária, principalmente à dentina, 
ainda é crítica, comprometendo a longevidade 
das restaurações. No processo adesivo, a 
dentina é parcialmente desmineralizada por 
ácidos, permanecendo o colágeno que fica 
exposto. Os espaços vazios deste colágeno são 
ocupados pelo sistema adesivo, formando o que 
se chama de camada híbrida. No entanto, as 
partes de colágeno que não são devidamente 
impregnadas pelo adesivo, podem sofrer a ação 
de enzimas metaloproteinases, ocorrendo uma 
degradação da interface adesiva, causando 
como consequências infiltração marginal e 
diminuição da resistência de união. 
Recentemente, inibidores de metaloproteinases 
têm sido estudados, com o objetivo de preservar 
a interface adesiva, verificando-se uma 
diferença na atuação dependendo do tipo de 
solvente presente no meio. Como estes têm 
sido aplicados como um procedimento prévio à 
aplicação do adesivo, aumento o número de 
passos na clínica, o ideal seria que o próprio 
adesivo contivesse estes inibidores, para 
otimizar o tempo clínico. Desse modo, a 
proposta do estudo foi avaliar a ação de um 
inibidor de metaloroteinase quando adicionado a 
adesivos experimentais, contendo diferentes 
tipos de solvente 
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Pela tabela 1 pode ser obervado que a adição 
de carbodiimida no sistema adesivo contendo 
acetona não apresentou diferença estatística 
siginificante quando comparada ao seu controle 
(p>0,05). O mesmo não ocorreu com os grupos 

dos solventes etanol e tetrahidrofurano. Não 
houve diferença estatística entre os grupos A, E 
e T, indicando que o solvente utilizado não teve 
influência nos valores de resistência de união. 
Tabela 1: Média dos valores de resistência de 
união (MPa) de todos os sistemas adesivos 
experimentais após 24h 

 
 
Diferenças significativas nas médias das 
análises quantitativas da nanoinfiltração após 
24h dos sistemas adesivos experimentais (n=3) 
estão apresentadas na tabela 2. Todos os 
grupos com carbodiimida apresentaram 0% de 
infiltração por prata.  

Tabela 2: Média dos valores de nanoinfiltração 
(µm) para os sistemas adesivos experimentais 

 Grupos 

A AC E EC T TC 

  
30,28d 

 
0a 

 
49,02c 

 
0a 

 
15,68b 

 
0a 

 

A análise do padrão de fratura da interface 
adesiva está representada na figura 1. Nota-se 



que os sistemas adesivos experimentais 
contendo carbodiimida apresentaram uma 
maior predominância de fraturas adesivas. 

 
Figura 1: Imagem representativa da distribuição 

de falhas dos sistemas adesivos experimentais. 

Tabela 1- Valores da média do pH de cada 

primer experimental. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÕES: 
 

Dentro das limitações do presente 
estudo, a carbodiimida poderia ser inserida 
em sistemas adesivos contendo acetona 
como solvente, uma vez que não prejudicou 
os valores de união e a nanoinfiltração. Uma 
análise mais aprofundada sobre o assunto 
deve ser realizada, principalmente para ver o 
comportamento desses adesivos ao longo do 
tempo. 
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Introdução: as leveduras do gênero Candida 
são habituais na mucosa oral humana e podem 
causar doença na presença de fatores 
predisponentes. As doenças periodontais são 
reconhecidas como doenças infecciosas. O 
componente necessário e fundamental para o 
desenvolvimento das doenças periodontais é o 
biofilme dental, uma comunidade de 
microrganismos embebidos em matriz 
polimérica extracelular aderidos a uma 
superfície sólida. A doença periodontal está 
associada a uma flora microbiana complexa. 
Porém, muitos microrganismos ainda não foram 
identificados, o que torna difícil o 
estabelecimento do papel deles na patogênese 
da doença. Na cavidade bucal os fungos 
geralmente colonizam a língua, o palato e a 
mucosa, mas também podem ser encontrados 
em bolsas periodontais. Especialmente a 
cândida pode ser identificada em grande 
número na periodontite crônica, indicando que 
este microrganismo pode estar envolvido na 
patogênese desta doença. Assim, a partir de 
pressupostos empíricos e bibliográficos, 
elaborou-se a Hipótese Científica: a 
Candidíase esta associada com Doença 
Periodontal e o seu tratamento pode contribuir 
para melhoria clínica desta doença em pelo 
menos parte dos casos. Objetivo: demonstrar 
os benefícios clínicos e citopatológicos do 
tratamento da Candidíase prévio ao inicio do 
tratamento da Doença Periodontal. Material e 
Métodos: O estudo foi delineado a partir da 
observação de uma alta frequência de doença 
periodontal entre os pacientes atendidos na 
rotina do Ambulatório de Doenças Orais do 
HUAP e PPG-Patologia da UFF, nos quais 

também se identifica uma frequência de 
candidíase acima da relatada pela literatura. Os 
participantes da pesquisa foram recrutados 
entre os pacientes atendidos no ambulatório de 
doenças orais com doenças periodontais que 
foram submetidos a anamnese, exame físico, 
fotografia e coleta para exame citopatológico. 
Trata-se de estudo documental onde espera-se 
identificar exames citopatológicos conclusivos 
de candidíase e exames micológicos positivos 
para Cândida spp., comprovatórios da 
associação da candidíase com doença 
periodontal.   
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Após análise documental, realizada nas 
planilhas de registro do Setor de Citopatologia 
Oral do Serviço de Anatomia Patológica (SAP) 
do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 
e no prontuário eletrônico do Ambulatório de 
Diagnóstico Oral do HUAP/Programa de Pós-
Graduação em Patologia (PPG-P); e aplicação 
dos critérios de inclusão e exclusão, aceitaram 
participar deste estudo 47 pacientes, sendo 28 
(60%) mulheres e 19 (40%) homens. A idade 
dos participantes variou de 18 a 86 anos, com 
média de 58,06±15,26 anos; 17 (36%) eram de 
cor da pele branca; 16 (34%) parda e 14 (30%) 
preta. A maioria, 37 (79%) apresentava algum 
tipo de doença sistêmica, sendo 14 (38%) 
hipertensos; 3 (8%) diabéticos; 6 (16%) 
hipertensos e diabéticos e 14 (38%) com outros 
tipos de doenças. A investigação relacionada ao 
uso de tabaco e consumo de álcool revelou 4 
(9%) participantes tabagistas, 6 (13%) etilistas e 
3 (6%) tabagistas e etilistas. Em relação ao uso 



de próteses removíveis parciais ou totais, 
verificou-se que 14 (30%) faziam uso de algum 
tipo de prótese. Das doenças periodontais 
avaliadas clinicamente a gengivite foi mais 
prevalente. Os diagnósticos citopatológicos 
foram resultantes da avaliação de ambas as 
lâminas e distribuídos em: inflamação (leve, 
moderada e intensa) e Candidíase, que foi 
identificada em 13 (28%) participantes. Dentre 
esses, 10(77%) tinham o diagnóstico clínico de 
Gengivite e 3 (23%) de Periodontite. A maioria, 
7 (54%) dos participantes apresentou 
Candidíase em apenas uma das arcadas 
dentárias. Dos 13 participantes diagnosticados 
com candidíase pela citopatologia e com 
gengivite, foi observado melhora em 3 casos 
depois do uso da nistatina, havendo uma 
transição do grau moderado para o grau leve 
em 2 casos. Por outro lado, a melhora parece 
ter sido mais expressiva no grupo de 
participantes diagnosticados sem candidíase, já 
que houve uma melhora em 7 dos 34 casos.    
 
CONCLUSÕES: 
 
as doenças periodontais afetam indivíduos de 
ambos os sexos, entre 18 e 92 anos, sem 
hábitos viciosos, sendo a maioria com algum 
tipo de doenças sistêmicas, e sem fazer o uso 
de prótese. A gengivite (79%) é mais frequente 
do que a periodontite, estando estas doenças 
associadas com a candidíase (77%) 
diagnosticada pela citopatologia. Considerando 
as limitações do presente estudo é possível 
sugerir que a utilização de nistatina previamente 
a terapia periodontal básica pode contribuir para 
uma melhora clínica dos casos de gengivite. 
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INTRODUÇÃO: Mais de 350 milhões de 
pessoas no mundo sofrem de depressão ou 
problemas mentais, segundo nota divulgada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A 
depressão é uma doença psicológica e 
físiológica, associados a alto índice de 
comorbidades médicas, incapacitação e 
mortalidade prematura, sendo um problema de 
saúde grave em todo o mundo cada vez mais 
evidente. Em 16 anos, o número de mortes 
relacionadas com depressão cresceu 705% no 
Brasil, com base nos dados do sistema de 
mortalidade do Datasus.  
Existem estudos comprovando associação entre 
depressão e doenças crônicas, as quais 
desencadeiam resposta inflamatória de baixa 
intensidade e ativação da imunidade mediada 
por células, além de aumento do estresse 
oxidativo e nitrosativo (O&NS), que contribuem 
para neuroprogressão dos estados de 
depressão (Nunes et al. 2013, Vargas et al 
2013, Berk et al 2013).  
Pesquisas recentes tem demonstrado 
associação entre endotoxina bacteriana 
(lipopolissacarídeos -LPS) e depressão. 
Alterações no eixo intestino-cérebro podem 
levar ao aumento da permeabilidade intestinal e 
conseguente translocação de bactérias do 
intestino causando aumento nos níveis séricos 
de LPS e subseqüente ativação da resposta 
inflamatória e das vias de O&N podendo 
desencadear sintomas de depressão (Maes et 
al.2008, Maes et al. 2013.). 
A translocação de bactérias Gram-negativas 
também pode ser induzida por doença crônicas 
orais, incluindo a periodontite apical crônica 
(PAC) (Berk et al. 2013, Herath et al. 2016), que 
é uma doença inflamatória crônica dos tecidos 
perirradiculares causada pela invasão 
bacteriana na região periapical dos dentes Nair 

2006). PAC não só provoca a destruição 
inflamatória local do tecido, mas também 
respostas inflamatórias sistêmicas (Herath et al 
2016, Socransky & Haffajee 2005, Amar & Han 
2003, Kinane & Lowe 2000. Existe uma 
associação significativa entre periodontite e 
depressão (Kumar 2015, Nakada et al. 2015), 
sendo a periodontite considerada fator de risco 
significativo para a depressão (Hsu et al. 2015). 
De acordo com Berk et al. 2013, a depressão 
pode estar associado a doenças bucais 
podendo haver relações causais diretas quando 
os indivíduos com depressão negligenciam os 
cuidados com a saúde oral ou mais diretamente 
através dos efeitos inflamatórios sistêmicos 
gerados pela doença oral que podem 
potencializar o processo inflamatório, oxidativo e 
nitrosativo desencadeando os sintomas 
depressivos. Além disso, auto-estima reduzida e 
níveis mais elevados de estresse têm sido 
relatados em indivíduos com doença periodontal 
(Dumitrescu et al. 2010, Peruzzu et al. 2007).  
Entretanto não existem dados que demonstrem 
que o aumento dos níveis de LPS nos canais 
radiculares dos doentes com PAC esta 
associado à depressão e aos processos 
sistêmicos de O & NS. 
Baseados nisto este estudo tem como objetivos 
verificar se a endotoxina do canal radicular esta 
aumentada em pacientes com depressão em 
comparação com aqueles sem depressão e 
controles; através da análise dos níveis de LPS, 
gravidade da depressão e índices de O & NS 
(incluindo produtos de proteína avançada de 
oxidação (AOPP), peróxidos lipídicos (LOOH), 
metabolitos de óxido nítrico (NOX), grupos 
sulfidrilo (SH), parâmetro antioxidante de 
captura radical total (TRAP), paraoxonase 
(PON1)).  



As hipóteses a priori são que o aumento dos 
níveis de endotóxinas dos canais radiculares 
está associado à gravidade da depressão, 
aumento da O & NS e redução das defesas 
antioxidantes. 

 
 RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
A avaliação demográfica dos casos incluídos no 
estudo demonstrou que a média de idade dos 
pacientes foi de 53,69 ± 9,54 anos no G1; 
55,00±12,48 anos no G2 e 54,65±11,32 no G3, 
sendo que o paciente mais novo apresentava 36 
anos e o paciente mais velho 76 anos de idade. 
Não houve diferença estatisticamente 
significativa entre estes dados (p=0,62). Em 
relação ao gênero, não foi observada diferença 
estatisticamente significativa entre os três 
grupos analisados (p=0,37). 
Os resultados de duas variáveis multivariadas 
com os biomarcadores O & NS como 
dependentes variáveis e níveis de LPS no canal 
radicular ou no canal radicular como variáveis. A 
PAC não teve efeitos significativos no 
Biomarcadores O & NS, enquanto que o LPS do 
canal radicular foi um variável preditor. Testes 
para efeitos entre indivíduos mostraram que o 
LPS do canal radicular estava associado ao 
aumento de NOx, TRAP e AOPP, após ajuste 
para sexo, idade e tabagismo. A análise 
univariada  mostrou que o LPS do canal 
radicular esta associado a um aumento do 
índice de O & NS (F = 28,90, df = 1/40, p = 
0,004). Nós também examinamos a combinação 
efeitos da depressão e PAC nos seis 
biomarcadores O & NS. A análise multivariada 
do GLM mostrou que a depressão (F = 6,52, df 
= 6/32, p <0,001) (e idade, sexo e tabagismo), 
mas não CAP (F = 1,99, df = 6/32, p = 0,096), 
teve um efeito significativo nos seis 
biomarcadores O & NS. Nós examinaram 
também os efeitos da PAC e da depressão em 
LPS. A análise univariada do GLM mostrou que 
92,6% dos variância nos níveis de LPS (F = 
287,46, df = 2/44, p <0,001) foi explicado pelo 
CAP (F = 76,49, df = 1/44, p <0,001) e 
depressão (F = 138,85, df = 1/44, p <0,001). 
Raiz LPS canal foi significativamente maior em 
indivíduos deprimidos (206,3 ± 14,4 UE / mL) do 
que naqueles sem depressão (25,0 ± 10,3 EU / 
mL) e superior naqueles com PAC (141,2 ± 14,4 
UE / mL) do que naqueles sem (90,5 ± 16,4 EU / 
mL).  

 

CONCLUSÕES: 
 
O LPS bacteriano esta associado ao aumento 
de NOx, TRAP e AOPP, 
O LPS foi significativamente maior em 
indivíduos deprimidos do que naqueles sem 
depressão e superior naqueles com Periodontite 
apical crônica  do que naqueles sem depressão. 
A depressão teve efeito sobre AOPP, SH, NOx, 
TRAP, LOOH e  PON1 enquanto a  Periodontite 
apical crônica não teve um efeito significativo 
nos seis biomarcadores. 
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INTRODUÇÃO:  

O taekwondo é uma arte marcial, que foi 
inserida nos jogos olímpicos de Sidney em 
2000. O esporte possui uma característica 
dinâmica intermitente ao longo do combate, 
apresentando momentos de alta intensidade e 
de recuperação ativa. Apesar da característica 
intermitente, foi verificado que durante o 
combate ocorre uma participação significativa 
do sistema aeróbio (66 ± 6%). Dessa forma, 
esta predominância faz com que a capacidade 
aeróbia seja fundamental para o desempenho 
dos atletas na modalidade. Uma boa 
capacidade aeróbia auxilia nas demandas 
fisiológicas durante o combate, treinamento e 
otimiza a recuperação dos atletas. Buscando ter 
uma melhor compreensão dos atletas desta 
modalidade, foram realizados estudos avaliando 
as respostas fisiológicas durante a execução de 
testes de esforço cardiopulmonar tradicional, 
com a utilização de esteiras rolantes ou 
cicloergômetros e, recentemente, em testes de 
esforço específicos da modalidade e em 
simulações de combate. Porém, apesar do 
interesse na modalidade, estudos com atletas 
do sexo feminino são escassos. E apesar dos 
esforços para compreender as respostas 
fisiológicas de atletas do sexo feminino, ainda 
não foi desenvolvido um protocolo de teste 
específico de taekwondo para mulheres. As 
respostas hormonais podem causar variações 
nos parâmetros cardiovasculares, respiratórios e 
metabólicos e possuem implicações para a 
performance aeróbia e anaeróbia. O consumo 
máximo de oxigênio (VO2MAX) é tido como o 
principal indicador fisiológico do desempenho 
aeróbio e, uma mudança potencial nesta 
variável, pode acarretar grandes implicações 

para as atletas. É necessário a realização de 
novos estudos para ajudar a esclarecer se o 
ciclo menstrual possui impacto significante no 
desempenho esportivo Deve-se focar nas 
mudanças da capacidade aeróbia, 
principalmente em testes específicos. Ainda não 
existem estudos verificando a relação do ciclo 
menstrual nas variáveis cardiorrespiratórias 
durante a realização de testes de esforço com 
atletas de taekwondo. Portanto, o objetivo deste 
estudo é comparar e validar as respostas 
fisiológicas do teste cardiopulmonar específico 
de taekwondo (TcTKD) com o teste 
cardiopulmonar de corrida em esteira rolante 
(TCPE), levando em consideração o ciclo 
menstrual.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES:  

As atletas avaliadas apresentaram idade de 23 
± 4,7 anos, massa corporal de 65,16 ± 7,13 Kg e 
estatura de 167,7 ± 5,8 cm. Não foram 
encontradas diferenças significativas para as 
variáveis cardiorrespiratórias entre o TCPE e o 
TcTKD. Entretanto, o TcTKD demonstrou-se 
válido para todas as variáveis, com um 
coeficiente de correlação intraclasse (CCI) 
excelente (α ≥ de 0,90) para o VO2MAX 
(ml/kg/min), FCMAX (bpm), VO2 e FC no LV2 e 
um bom valor (α entre 0,75 e 0,90) para o VO2 
no LV1 (tabela 1). As respostas fisiológicas do 
TcTKD, tais como, o VO2 e FC, estão de acordo 
com os estudos recentes da área. 

CONCLUSÕES: 

A validade do teste cardiopulmonar específico 
de taekwondo (TcTKD) foi confirmada, 
apresentando valores de CCI classificados 



como bons e excelentes para as variáveis 
analisadas, cumprindo o objetivo da pesquisa. O 
presente estudo contribui para o avanço do 
estado da arte referente à fisiologia do exercício 
aplicada aos esportes de combate, dando 
ênfase ao fato de que a especificidade é um 
fator importante a ser considerado na avaliação 
de atletas de taekwondo, tendo em vista a 
prescrição do exercício para melhora do 
desempenho esportivo. 
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  Descrição  t Student  CCI 

  Média (DP)  t p d  α CCI IC95% p 

Variáveis Máximas            

VO2MAX (ml/kg/min) 
TCPE 43,7 (7,7) 

 0,85 0,42 0,30  0,97 0,97 0,85-0,99 0,00 
TcTKD 43,0 (6,7) 

FCMAX (bpm) 
TCPE 186 (10)  

-0,62 0,55 0,22  0,94 0,94 0,73-0,99 0,00 
TcTKD 188 (11)  

LAMAX (mmol/l) 
TCPE 7,9 (2,2)  

1,57 0,16 0,55  0,67 0,63 -0,40-0,92 0,08 
TcTKD 6,7 (2,2)  

Limiar Ventilatório 1 

VO2 (ml/kg/min) 
TCPE 33,5 (6,2)  

1,09 0,31 0,39  0,90 0,90 0,55-0,98 0,00 
TcTKD 31,9 (7,9)  

FC (bpm) 
TCPE 164 (9)  

0,07 0,95 0,02  0,74 0,77 -0,34-0,96 0,047 
TcTKD 163 (15)  

Limiar Ventilatório 2 

VO2 (ml/kg/min) 
TCPE 39,3 (7,3)  

0,70 0,51 0,25  0,96 0,96 0,83-0,99 0,00 
TcTKD 38,7 (6,2)  

FC (bpm) 
TCPE 179 (10)  

-0,41 0,69 0,15  0,93 0,94 0,70-0,99 0,00 
TcTKD 180 (11)  

  
Tabela 1: Análise do teste cardiopulmonar de corrida e do teste cardiopulmonar de taekwondo 
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INTRODUÇÃO:  

Os benzodiazepínicos constituem o grupo de 
psicotrópicos mais comumente utilizados na 
prática clínica devido as suas quatro atividades 
principais: ansiolítica, hipnótica, 
anticonvulsivante e relaxante muscular1(1,3). 
Em geral, são indicados para os transtornos de 
ansiedade, insônia e epilepsia (2). 

O uso de ansiolíticos e hipnóticos tem 
aumentado consideravelmente na ultima 
década(4). Nos países desenvolvidos, a 
exemplo da Austrália, França e Espanha, estes 
medicamentos são os mais prescritos, sendo os 
benzodiazepínicos o mais comum (4,5). Cerca 
de 20 milhões de prescrições são feitas 
anualmente nos Estados Unidos e 
aproximadamente 10% da população refere ter 
feito o uso do benzodiazepínico como hipnótico 
(6). No Brasil, uma pesquisa feita em 2001 em 
107 cidades com mais de 200 mil habitantes, 
constatou que os benzodiazepínicos foram a 
terceira substância mais utilizada pelos 8.589 
entrevistados (7). Um estudo populacional com 
1.606 participantes do município de Bambuí 
(Minas Gerais) observou a frequência de uso 
destes medicamentos em aproximadamente 
22% dos indivíduos com média de idade de 69 
anos, e predomínio de uso de 
benzodiazepínicos por mais que 12 meses e 
dos de longa ação (8). 

A efetividade desses fármacos para o 
tratamento de transtornos de ansiedade e 
insônia por curto período de tempo é descrita na 
literatura. Entretanto, o uso por longo período 
não é recomendado, principalmente em idosos, 
devido ao risco de desenvolvimento de 
dependência e de outros efeitos adversos (9-
11). O uso prolongado do benzodiazepínico, 
mesmo que em baixas dosagens, é fator de 
risco para o desenvolvimento dos efeitos 

adversos (12,13) que podem manifestar-se por 
sonolência, vertigem, cansaço, confusão mental, 
cefaleia, ansiedade, letargia, ataxia, hipotensão 
postural, amnésia retrógrada, acidentes, 
tolerância, dependência (10,11) e aumento na 
frequência de quedas (14,15). 

Além do tempo de uso, existe a preocupação 
com o tipo de benzodiazepínico prescrito, sendo 
os longa ação não recomendados para idosos 
(10,16) pelo fato de demorarem mais tempo 
para serem eliminados do organismo e por 
estarem associados às alterações decorrentes 
do processo de envelhecimento, podem tornar-
se fator de risco para os efeitos adversos (2,15). 
O Critério Beers, desenvolvido para auxiliar na 
seleção de medicamentos potencialmente 
inapropriados para idosos, segue esta mesma 
recomendação (17). 

Mesmo com os apontamentos da literatura, os 
benzodiazepínicos são amplamente utilizados e 
comumente de forma inapropriada (9,11,13). O 
abuso, a insuficiência ou a inadequação de uso 
dos medicamentos prejudica os usuários e 
contribui para o aumento de gastos nos 
recursos públicos e para a irracionalidade no 
seu uso (18). 

Sendo assim, conhecer o padrão de utilização 
destes psicotrópicos no Ambulatório do Centro 
de Atenção a Saúde do Idoso e seus 
Cuidadores – CASIC/UFF, pode contribuir com 
os prescritores e profissionais da saúde na 
tomada de decisões relacionadas ao uso destes 
medicamentos.   
Objetivos: Investigar as prescrições de 
benzodiazepínicos (bzd) em adultos e idosos 
quanto aos indicadores do uso apropriado e 
Contribuir para a tomada de decisões quanto ao 
uso destes medicamentos, oferecendo 
orientação farmacêutica e de enfermagem aos 
idosos e seus cuidadores. 



 
METODOLOGIA: 

 Trata-se de um estudo transversal realizado no 
Ambulatório do CASIC/UFF, localizado no 
municipio de Niteroi, RJ. O ambulatório atende 
em média 3.000 pacientes ao ano, distribuídos 
em atendimento médico, psiquiátrico, 
psicológico, terapia ocupacional, enfermagem e 
farmácia. São realizadas em torno de 120 
consultas de enfermagem e farmácia ao mês. 

População do estudo: Composta de pacientes 
em uso de benzodiazepínicos atendidos em 
consulta médica no ambulatório. 

Critérios de elegibilidade: Após randomização, 
foram incluídos os prontuários de 89 pacientes 
idosos, em uso de benzodiazepínicos. 

Coleta dos dados 

A amostra foi calculada considerando-se a 
frequência de 50% de prescrições inapropriadas 
(este valor possibilita o maior grau de variância, 
correspondendo ao tamanho mínimo aceito para 
a amostra ser representativa da população 
base), o intervalo de confiança de 95% e a 
margem de erro de 10%. Para ajustes do 
tamanho amostral considerou-se a população 
finita de 120 atendimentos/ mês e 10% de taxa 
de não resposta, obtendo-se o tamanho 
amostral.  

Do prontuário foram coletadas as informações 
do(s) diagnóstico(s) de transtorno(s) mental(is); 
do(s) benzodiazepínico(s) utilizado(s); bem 
como da dose, via de administração e 
frequência; e do uso de outros psicotrópicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
Para a descrição do perfil dos adultos e idosos 
foram coletadas informações sobre as variáveis 
sociodemográficas de gênero, idade, estado 
civil, ocupação, escolaridade, histórico familiar 
de transtorno mental e de uso de 
benzodiazepínico; e as clínicas, como número 
de benzodiazepínicos em uso, 
acompanhamento individual ou em grupo com o 
profissional psicólogo, uso de outros 
psicotrópicos e de antidepressivos, presença de 
comorbidades e de doenças crônicas, e número 
de medicamentos em uso. Foi considerado 
polifarmácia o uso de três ou mais 
medicamentos pelo paciente(11).  

Doença crônica foi definida como aquela que 
requer gerenciamento contínuo sendo: não 
transmissíveis (doenças cardiovasculares, 
câncer e diabetes), transmissíveis (HIV/ AIDS) e 
incapacitantes (amputações, cegueira e 
problemas articulares) (19). 

Para comparação dos idosos e adultos em 
relação ao uso apropriado foram considerados 
os indicadores do uso racional dos 
benzodiazepínicos (medicamento apropriado: 
com indicação de uso, ausência de 
contraindicação e de interações 
medicamentosas graves ou contraindicadas; 
posologia adequada: dose e frequência 
recomendada de acordo com a faixa etária; e 
duração de uso adequada: identificada de 
acordo com o diagnóstico clínico do paciente 
(20) e também outros indicadores (uso de 
apenas um benzodiazepínico pelo paciente; uso 
do benzodiazepínico por período menor que três 
meses como hipnótico, ansiolítico, na 
abstinência alcoólica e distúrbio 
neurodegenerativo, exceto no tratamento da 
epilepsia, quando o uso crônico é recomendado; 
uso no tratamento da depressão com 
antidepressivo; uso por período menor que dois 
meses quando associado ao antidepressivo (9); 
e o não uso de benzodiazepínico de longa ação 
em idosos (10). 

A indicação, a posologia, a duração do 
tratamento e a ausência de contraindicação e de 
interações medicamentosas graves ou 
contraindicadas foram verificadas de acordo 
com informações contidas na bula do 
medicamento (bulário padrão da Anvisa) e no 
Drugdex® System (21).  

Na ausência de informações a respeito da 
duração do tratamento utilizou-se as 
recomendações de Mantley et al. (9). As 
interações foram caracterizadas como graves 
(que ameaçam a vida do paciente podendo ou 
não requerer intervenção médica para prevenir 
ou minimizar os efeitos adversos) ou 
contraindicadas (que impedem absolutamente a 
continuação de uso concomitante dos fármacos) 
(22). Os diagnósticos clínicos foram 
classificados segundo a 10ª edição da 
Classificação Internacional de Doenças (CID 
10). 

O projeto tem aprovação pelo Comitê de Ética 
em pesquisa da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal Fluminense, bem como 



autorização da direção da instituição para a 
realização da coleta de dados. Foram 
pesquisados apenas os prontuários dos 
pacientes inseridos na pesquisa e mantido o 
anonimato dos mesmos, com base na Res. 
466/12.  

 Análise estatística:  

As variáveis categóricas serão apresentadas por 
frequências absoluta e relativa enquanto as 
quantitativas com distribuição normal por média 
e desvio padrão. Todas as variáveis foram 
estratificadas em população idosa. As 
proporções foram comparadas pelo teste do 
quiquadrado ou exato de Fisher e as médias 
pelo teste t de Student. O nível de significância 
esperado foi de 5%. Foram utilizados os 
programas Excel (versão 2010) e o Bioestat 
(versão 5.3, Instituto Mamirauá). 

• Número amostral: 89 indivíduos. 
• Sexo:   
• Feminino 70 (78,65%) 
• Masculino 19 (21,35%) 
• Idade Média = 68,01 

 

• Estado Civil:   
• Casado 44 (49,44%) 
• Divorciado 12 (13,48%) 
• Solteiro 11 (12,36%) 
• Viúvo 22 (24,72%) 

 

• Possui Diagnóstico de Transtorno 
Mental  

• Não 44 (49,4%) 
• Sim 45 (50,6%) 

 

• Faz Acompanhamento Psicológico: 
• Não 51 (57,3%) 
• Sim 38 (42,7%) 

 

• DTM x número de bzd utilizados: 
• Não tem dtm = 44 pessoas (média de 

0,64 bzd por pessoa) 
• 0 bzd = 1 pessoa = 2,3% 
• 1 bzd = 43 pessoas = 97,7% 
• 2 bzd = 0 pessoas 

 

• sim tem dtm = 45 pessoas (média de 
0,98 bzd por pessoa) 

• 0 bzd = 17 pessoas = 37,8% 
• 1 bzd = 27 pessoas = 60% 
• 2 bzd = 1 pessoa = 2,2% 

 

CONCLUSÕES: 
Concluiu-se em uma análise parcial, que dentre 
o número de pessoas que possuem diagnóstico 
de transtorno mental e as que não possuem o 
referido diagnóstico, chama a atenção o fato de 
que 97,7% das pessoas que não possuem 
diagnóstico de transtorno mental, utilizam pelo 
ao menos 1 Benzodiazepinico, e a maioria não 
faz acompanhamento psicológico. Tal fato pode 
ser considerado um problema de saúde pública 
e merece a atenção da equipe de saúde, no 
sentido de realizar intervenções educativas 
tanto de enfermagem, quanto farmacêutica, no 
sentido de orientar esta população quanto aos 
efeitos dos medicamentos no organismo e  na 
saúde geral do idoso. 

O uso prolongado destes medicamentos, pode 
levar ao desenvolvimento de tolerância, 
abstinência e dependência. No Brasil, existe 
ainda, outro fator que contribui para o uso 
indiscriminado de medicação psicotrópica, a 
distribuição gratuita por programas 
governamentais, sem maiores medidas de 
controle, acaba por permitir uma facilidade ao 
acesso.  
O fato de haver abusos no uso de 
medicamentos, como os benzodiazepínicos, é 
um assunto importante que está sendo objeto 
de análise e discussão em saúde pública.  
Com esta pesquisa, desenvolveu-se um 
programa educativo para idosos e seus 
cuidadores, no sentido de autogestão do uso 
apropriado de medicamentos 
benzodiazepínicos, como forma de prevenção 
aos diversos danos à saúde, inclusive a 
ocorrência de quedas. 
Tem-se realizado consultas de Enfermagem e 
Consulta Farmacêutica, para educação em 
saúde com os idosos e seus cuidadores, no 
sentido de utilizarem corretamente os 
medicamentos, prevenindo riscos à sua saúde, 
inclusive quedas. 
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INTRODUÇÃO: 

Em função das propriedades mecânicas e do 
comportamento óptico, cerâmicas de ZrO2 
tetragonal policristalina estabilizada com Ítrio (Y-
TZP) são os materiais estéticos mais utilizados 
na confecção de infraestruturas para qualquer 
tipo de restauração indireta. Cerâmicas Y-TZP 
são compostas de 100% de zircônia 
metaestável de fase tetragonal (t), retida na 
temperatura ambiente. Durante a indução de 
tensões no corpo da cerâmica, transformações 
de fase t → monoclínica (m) ocorrem nas 
extremidades das fendas, criando um 
mecanismo de tenacificação. No entanto, a 
presença de 100% de ZrO2 tetragonal 
representa um calcanhar de Aquiles no que diz 
respeito ao seu mecanismo de união a cimentos 
resinosos. Estudos recentes demonstraram 
resultados estimulantes referentes à adesão 
entre cerâmicas Y-TZP previamente tratadas 
com plasmas não térmicos e cimentos 
resinosos. A tecnologia de plasma não térmico é 
baseada na deposição de um gás parcialmente 
ionizado por um campo eletromagnético, em 
temperatura próxima a ambiente, que contem 
espécies altamente reativas que podem reagir 
com a superfície de um material e modificá-la, 
melhorando a energia de superfície e a sua 
molhabilidade. Neste campo, já foi demonstrado 
que a deposição de plasma não térmico de 
argônio (PNTA) aumentou a energia de 
superfície de cerâmicas Y-TZP. Por outro lado, 
há evidencias na literatura de que o efeito do 
plasma não térmico pode sofrer um decaimento 

em função do tempo, o que estaria ligado a 
extinção das espécies reativas depositas sobre 
a superfície do material. Com base nesta 
premissa, torna-se relevante avaliar se o retardo 
entre o momento da deposição de PNTA sobre 
superfícies de cerâmicas Y-TZP e o passo 
clínico de cimentação adesiva influenciaria na 
energia de superfície da cerâmica e na 
resistência de união desta com um cimento 
resinoso autoadesivo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
A energia de superfície e a resistência de união 
a um cimento resinoso autoadesivo foram 
avaliadas em placas e blocos de cerâmica Y-
TZP tratados com plasma não térmico de 
argônio (PNTA). As placas e blocos cerâmicos 
foram previamente divididos em dois grupos de 
60 e 50 espécimes, respectivamente, de acordo 
com o tratamento de superfície: Sinterizado – 
AS: as placas foram mantidas sem nenhum 
tratamento adicional, e Jateadas – SB: as 
superfícies foram jateadas com partículas de 
Al2O3 de 50 μm, a uma distância de 10 mm, 

durante 12 s e com pressão de 2.8 bar . Após, 
as placas e blocos foram divididos em 10 grupos 
(n = 6) e (n = 5), respectivamente, de acordo 
com os tempos de retardo (0, 8, 12 e 24 horas) 
entre a deposição de PNTA e as avaliações da 
energia de superfície e a resistência de união: 
ASC (controle), AS0, AS8, AS12 e AS24 / SBC 
(controle), SB0, SB8, SB12 e SB24. A 
deposição do plasma não térmico de argônio 
sobre as superfícies das placas e blocos 



cerâmicos foi realizada pelo processo de 
deposição de vapor físico (PVD) utilizando um 
reator de plasma  (60 s / 75 W). A energia de 
superfície das placas cerâmicas foi avaliada 
através da medição do ângulo de contato, pelo 
método Owens-Wendt-Rabel-Kaelble. Quarenta 
medidas, com um intervalo de 1 s entre elas, do 
ângulo de contato formado entre as superfícies 
das placas de cerâmica e dois líquidos de 
polaridades diferentes [água (polar) e 
diiodometano (apolar)] foram mensuradas com 
um goniômetro. Para cada grupo, foram 
utilizadas três placas em contato com cada 
líquido. Com base nos dados obtidos para os 
dois líquidos, o software Ramé-Hart calculou a 
energia de superfície e os seus componentes 
polar e apolar (dispersivo). A resistência de 

união por microtração TBS (MPa) foi avaliada 
em palitos obtidos de blocos de cerâmica 
tratados com PNTA e cimentados com um 
cimento resinoso autoadesivo a blocos de 
compósito com as mesmas dimensões. Os 
palitos foram fixados em dispositivo para teste 
de microtração e tencionados, por tração, em 
máquina de ensaios universais, com célula de 
carga de 50 N e velocidade de deslocamento de 

1,0 mm / min. Os valores de TBS foram 
obtidos pela divisão da carga de ruptura (N) pela 
área de seção transversal dos palitos (mm2). Os 
resultados parciais obtidos até o presente 
momento foram: valores médios de energia de 
superfície (mJ/m²): ASC = 28.7 ± 0.2, AS0 = 
55.9 ± 0.1, AS8 = 50.7 ± 0.2, AS12 = 58.6 ± 0.4 
e AS24 =  50.0 ± 0.3 / SBC = 40.7 ± 0.3, SB0 = 
75.4 ± 0.1, SB8 = 67.1 ± 0.1, SB12 = 50.4 ± 0.7 
e SB24 = 56.5 ± 0.1. Valores de µTBS (MPa):  

AS0 = 13,9  6,5, AS8 = 33,6  7,6, AS12 = 18,6 

 5,9 e AS24 =  20,2  6,2 / SB0 = 20,9  5,7, 

SB8 = 29,2  7,6, SB12 = 19,3  4,6 e SB24 = 

25,7  7,6. 

 
CONCLUSÕES: 
 
Com base nos dados parciais obtidos, concluiu-
se  pela viabilidade do tratamento de cerâmicas 
Y-TZP com plasma não térmico de argônio 
(PNTA) 
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INTRODUÇÃO:  

O processo de aquisição de artigos médico-
hospitalares sem uma análise criteriosa de sua 
qualidade para o uso nos serviços de saúde 
pode resultar, de acordo com a Unidade de 
Tecnovigilância da ANVISA, na ocorrência de 
eventos indesejáveis, os quais podem ocasionar 
o agravamento da condição de saúde do 
paciente, colocar em risco a saúde do 
profissional de saúde, além de significar 
desperdício de recursos financeiros investidos 
na compra de artigos que não atendam ao 
propósito a que se destinam. (BRASIL, 2010, p. 
7). A preocupação com as ações de 
monitoramento e avaliação é crescente desde a 
criação do Sistema Único de Saúde, com 
diversos movimentos visando ao 
estabelecimento de conceitos, metodologias e 
práticas. Monitoramento pode ser entendido 
como um sistema que permite observação, 
medição e avaliação contínua de um processo 
ou fenômeno. Trata-se de um processo 
sistemático e contínuo de acompanhamento dos 
indicadores de saúde e da execução das 
políticas, ações e serviços nesta área visando à 
obtenção de informações em tempo oportuno 
para subsidiar a tomada de decisão, bem como 
a identificação, solução e redução de problemas 
e a correção de rumos (BRASIL, 2008). Neste 
contexto e ainda, considerando a deficiência dos 
produtos disponíveis no mercado faz-se 
necessário, o monitoramento das notificações 
de eventos adversos e queixas técnicas, ou 

seja, qualquer notificação de suspeita de 
alteração ou irregularidade de um produto ou 
empresa, com relação a aspectos técnicos ou 
legais, que poderá ou não causar danos à 
saúde individual ou coletiva. O NOTIVISA é o 
sistema informatizado nacional vinculado a 
ANVISA voltado ao registro de problemas 
relacionados ao uso de tecnologias e de 
processos assistenciais, mediante o 
monitoramento da ocorrência de Queixas 
Técnicas de medicamentos e produtos para a 
saúde, incidentes e Eventos Adversos, com a 
finalidade de fortalecer a vigilância pós-
comercialização dos produtos para saúde 
(OLIVEIRA,2017). Diante do exposto, o objetivo 
deste estudo foi levantar a ocorrência de 
registro de notificações de eventos adversos 
e/ou queixas técnicas relacionados aos produtos 
descartáveis Tubo Endotraqueal sem Cuff; 
Cateter Intravenoso periférico e Bisturi que 
apresentaram maior número de reprovações na 
SES-RJ. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Dando continuidade a operacionalização da 
etapa 4 Requisito dos clientes e dos 
fornecedores, referente à metodologia de 
gestão por processos, após levantamento dos 
insumos não homologados nos processos 
licitatórios no período de 2015 a 2017 e dos 
motivos (pareceres) apresentados pelos 
avaliadores para reprovação, na SES-RJ, 
realizou-se uma busca no Sistema Nacional de 



Notificações para a Vigilância Sanitária 
(NOTIVISA), base de dados da ANVISA que 
apresenta informações acerca de notificações 
de eventos adversos e queixas técnicas 
relacionados à materiais médico-hospitalares 
pós comercialização, quanto ao registro de 
notificações de queixas técnicas relacionados 
aos produtos descartáveis com maior número 
de reprovações na SES-RJ. Foi realizada a 
coleta de dados a partir das notificações que 
foram obtidas on-line, no site 
http://portal.anvisa.gov.br/notivisa, seguindo as 
seguintes etapas: Produtos para saúde e Alertas 
para Tubo Endotraqueal sem Cuff; Cateter 
Intravenoso periférico e Bisturi Descartáveis. A 
partir desta coleta que foi realizada em agosto 
de 2018, ocorreu a construção dos dados que 
foram organizados e tabulados por meio do 
programa Microsoft Excel 2013, onde os 
resultados da pesquisa foram filtrados por 
período do ano 2014 a julho de 2018, sendo 
apresentado na tabela pelo nome do produto, a 
empresa, o modelo e a queixa técnica. No 
formulário do NOTIVISA a descrição da 
notificação em Tecnovigilância é um campo 
subjetivo, que apesar de contribuir nas ações de 
investigação e fiscalização, também dificulta a 
sistematização dos dados (SOUSA, 2017).  
No período pesquisado foram observadas 30 
notificações de queixa técnica, sendo que 8 
responderam ao critério de inclusão. Dentre as 
22 excluídas, não foram localizadas mais 
informações sobre suas queixas técnicas. 
Quanto aos materiais de consumo hospitalar 
notificados, observou-se, nos três grupos 
criados, que o tubo endotraqueal sem cuff teria 
apenas 2 itens informados, a lâmina de bisturi 
descartável apenas 2 itens informados também, 
assim o produto com mais achados de 
notificação foi cateter intravenoso com 4 itens 
informados.  
O Tubo Endotraqueal sem Cuff; apresentou 
apenas 2 notificações completas, seguindo a 
classificação por empresa e modelo. De acordo 
com Borges (2016), o tamanho ideal, ao ser 
utilizado a pressão do cuff seja monitorada 
rotineiramente, as chances de ocorrer 
complicações respiratórias são maiores quando 
usada o tubo endotraqueal sem cuff.  

Segundo OLIVEIRA (2017), o uso do cateter 
intravenoso pode acarretar no desenvolvimento 
de várias complicações, ocasionadas durante 
e/ou após a inserção do dispositivo, bem como 
na retirada do mesmo. As complicações 
sistêmicas podem oferecer risco à vida do 

usuário, como septicemia, sobrecarga 
circulatória, edema pulmonar, embolia gasosa, 
choque e embolia por cateter. Já as 
complicações locais referem-se a lesões 
localizadas ao redor do local de inserção do 
cateter, raramente graves e permitem uma 
descoberta precoce por avaliação objetiva. 
Avaliar complicações pode subsidiar medidas de 
prevenção, vigilância, identificação e suas 
repercussões. O estudo de MORAIS sobre 
notificações de cateter corrobora os achados 
deste trabalho, pois também relatou que a 
maioria das notificações envolveu a dificuldade 
na progressão do cateter, seguida por 
deformação e excesso de flexibilidade. Outra 
não conformidade com grande número de 
notificações neste estudo foi a fratura ou o 
rompimento do cateter seguidos por “outros 
problemas”. Ocorrências de falhas funcionais e 
mecânicas também foram pontuadas. O 
excesso de flexibilidade, de rigidez e a 
deformação do fio guia foram as falhas 
funcionais mais importantes, do ponto de vista 
da qualidade do produto e dos possíveis danos 
para o paciente. Já a falha mecânica mais grave 
verificada foi a dificuldade na progressão do fio 
guia e a quebra do cateter. 
Quanto ao Bisturi descartável, este produto 
também apresentou apenas 2 notificações 
completas, seguindo a classificação por 
empresa e modelo. Os artigos médico-
hospitalares hospitalares apresentam rupturas, 
rompimentos ou fragilidade podem ocasionar 
contaminação e colocar em risco a segurança 
do profissional de saúde e do paciente. E por 
isso a sua responsabilidade é compartilhada 
entre a empresa detentora do registro, que é a 
responsável pelo produto a partir da sua 
concepção, utilização até o descarte; e a 
ANVISA que é responsável pelo controle 
sanitário dos produtos em todas estas etapas de 
seu ciclo de vida útil (SOUSA, 2017). Assim a 
prevenção da ocorrência desses eventos deve 
ser percebida como uma prioridade, de todos os 
envolvidos neste processo, desde o 
desenvolvimento do produto, até sua utilização. 
De acordo com Souza et al.(2017), a 
subnotificação ocorre devido aos hospitais 
identificarem apenas os que acham que devem 
ser notificados, tanto pela falta de mecanismos 
de identificação e registro como pelo medo de 
punição/exposição do profissional, senão por 
falta de conhecimento. É necessário, portanto, a 
conscientização de que estes eventos devam 
ser informados ou notificados aos gestores do 
serviço de saúde afim de que medidas de 

http://portal.anvisa.gov.br/notivisa


gerenciamento de risco possam ser realizadas. 
O ato de notificar colabora também para a 
formação de uma cultura voltada para a 
segurança dos pacientes, especialmente porque 
reforça a confiança da organização em seus 
funcionários (GIL, 2015). 

CONCLUSÕES: 
 
Os artigos médico-hospitalares são diversos e 
amplamente utilizados dentro dos 
estabelecimentos de saúde, o que ratifica a 
importância do monitoramento destes através 
da gestão de risco, que tem em seu escopo 
proporcionar um controle eficiente da qualidade 
de artigos médico hospitalar. No entanto, para 
que haja o gerenciamento eficaz dos riscos, é 
preciso a colaboração de todos os profissionais, 
que através de estratégias educativas devem 
ser aprimorados com o intuito final de modificar 
a cultura existente e contribuir para a qualidade 
do cuidado prestado. As queixas técnicas 
descritas evidenciam problemas no produto que 
precisam ser observadas e notificadas, pois o 
uso inadequado poderá causar prejuízo a saúde 
do paciente. É importante notificar sempre que 
houver necessidade, proporcionando então 
correção e/ou substituição, para que o produto 
usado seja um facilitador para o resultado 
positivo do procedimento que será realizado. A 
subnotificação de eventos adversos e/ou 
queixas técnicas por parte das instituições de 
saúde, considerando que no site da NOTIVISA 
poucos alertas foram encontrados. 
Outro aspecto a ser destacado diz respeito a 
dificuldade na busca de alertas no site da 
NOTIVISA, quanto a marca e/ou fabricante dos 
produtos notificados, pois o registro aponta 
apenas o nome da empresa distribuidora e a 
descrição do produto e dos fatores que levaram 
ao alerta, não constando a informação de que 
instituição e/ou profissional emitiu o alerta. 
Neste sentido, ressalta-se a importância na 
realização deste tipo de estudo e envio dos 
resultados ao departamento responsável pela 
tecnovigilância da ANVISA. 
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INTRODUÇÃO: 
O objetivo deste estudo foi comparar a 
resistência de união (RU) de um pino de fibra de 
vidro (PFV) e de um pino experimental de 
compósito (CP) à dentina radicular, além disso, 
duas profundidades de cimentação foram 
comparadas.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS: 
40 dentes humanos unirradiculares tiveram suas 
coroas removidas e as raízes foram divididas 
em 4 grupos (n=10) de acordo com o tipo de 
pino e a profundidade de preparo do conduto: 
Grupo FP5 – PFV/5mm; Grupo FP10 - 
PFV/10mm; Grupo CP5 - CP/5mm; Grupo CP10 
- CP/10mm. Os PFV foram condicionados com 
H2O2 24%/1min em seguida lavados e 
silanizados. Para a confecção dos CP, o 
compósito foi inserido em incrementos de 2,0 
mm³ em uma matriz de silicone com as mesmas 
dimensões dos PFV e, posteriormente, 
fotoativado. Após o embutimento das raízes, a 
dentina radicular foi hibridizada e um cimento 
resinoso dual foi utilizado para a cimentação dos 
PFV e dos CP. A análise da RU foi feita através 
do teste de push-out e os padrões de falhas 
foram avaliados. Os dados foram submetidos à 
análise de variância de dois fatores e o teste 
LSD Fisher para contraste entre as médias 
(α=5%). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados mostraram que a RU foi 
influenciada (p < 0.05) tanto pelo tipo de pino 
(CP > PFV) quanto pela profundidade do 
preparo (10mm > 5mm). Enquanto o grupo 
CP10 alcançou os melhores valores de RU, o 
grupo FP5 obteve os piores.  

 
 
CONCLUSÃO:  

Concluiu-se que, os pinos experimentais de 
compósito demonstraram melhores resultados 
de RU que os PFV. Apesar de ser uma pesquisa 
in vitro, os CP podem ser uma possibilidade 
promissora para restauração de dentes tratados 
endodonticamente. 
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INTRODUÇÃO:  
 

O envelhecimento da população tem 
aumentado a prevalência das doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT). Com o avanço 
tecnológico, o estilo de vida do ser humano tem 
mudado de forma significante, o que tem 
contribuído para o surgimento de uma série de 
doenças crônicas1. 

As DCV (doenças cardiovasculares) são 
as principais causas de mortalidade em todo o 
mundo. Estima-se que a morbidade e 
mortalidade por DCV deverá aumentar ainda 
mais, o que representa um enorme risco para a 
saúde pública de todo o mundo. 

Há vários critérios para a definição da 
SM, desenvolvidos por diversas instituições 
científicas, dentre os quais estão os da OMS, 
NCEP-ATP III, EGIR, IDF, AHA, NHLBI e JIS.  
Não está estabelecido se o risco conferido pela 
presença do conjunto de alterações é maior que 
o risco de sua soma e qual o melhor critério. As 
atuais evidências são contraditórias. 

Os critérios NCEP-ATP III, IDF e JIS 
diferem basicamente quanto aos pontos de 
corte da circunferência abdominal. O NCEP-
ATP adota valores mais altos, o IDF define que 
a alteração da circunferência é um componente 
obrigatório na definição da SM, já o JIS, para 
populações da África subsaarianas e europeias, 
adota o mesmo ponto de corte que o IDF, sem 
haver a obrigatoriedade de sua inclusão. Nessa 
medida, o JIS é o critério que inclui um número 
maior indivíduos na definição de SM e todo 
indivíduo classificado pelo NCEP-ATP III, ou 
pelo IDF, também o será pelo JIS.  

Será que é vantajoso para o paciente 
fazermos o diagnóstico de síndrome 

metabólica? Caso a resposta seja afirmativa, 
qual o critério que melhor discrimina pacientes 
com maior risco de alterações cardiovasculares 
futuras? 

O presente estudo pretende determinar 
qual critério diagnóstico da SM é melhor preditor 
de risco cardiovascular em pacientes assistidos 
pelo PMF de Niterói, que participaram da 
primeira fase do Estudo DIGITALIS. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
A fase 2B foi iniciada em 28 de outubro de 2017. 
 Dessa data até o presente momento da 
elaboração deste relatório, foram visitados todos 
os 32 setores do PMF, tendo sido convidados 
534 participantes. Do total de 664 que 
participaram da 1a fase, houve 46 (6.9%) óbitos 
e não conseguimos localizar 84 (12.7%). A 
adesão foi de cerca de 50%: 284 participantes 
compareceram. Como já comentado no relatório 
parcial, as mudanças ocorridas no PMF por 
exigência da procuradoria municipal, como 
demissão de funcionários e corte de verbas, 
impediram o cumprimento do cronograma. Este 
cenário desfavorável se manteve durante os 
meses que se seguiram, o que, juntamente com 
o quadro atual de violência, geraram grande 
dificuldade na entrega dos convites, no incentivo 
aos funcionários dos postos de saúde e na 
abertura das unidades aos sábados. Ademais, 
tais condições interferiram na adesão dos 
participantes na pesquisa, visto que o 
comparecimento aos campos foi de cerca de 
50%. Portanto, neste momento, não há 
perspectiva de continuar as visitas aos campos. 

 
 



CONCLUSÕES: 
 
A etapa atual da visita às unidades do PMF de 
Niterói para avaliação clínica dos participantes 
contribuiu bastante para o estudo dos critérios 
de Síndrome Metabólica e o risco para Doença 
Cardiovascular. Entretanto, infelizmente, devido 
às grandes dificuldades na execução e 
aplicação deste estudo, não foi possível 
alcançar o número de participantes suficientes 
para que os dados coletados fossem analisados 
estatisticamente e a pesquisa chegasse a um 
resultado. Logo, a identificação do critério 
diagnóstico da Síndrome Metabólica que é 
melhor preditor de risco cardiovascular ficou 
prejudicada. 
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INTRODUÇÃO: 
 A resistência antimicrobiana em bactérias 

patogênicas é um dos principais problemas de 
saúde pública do século XXI e está associado a 
uma elevada taxa de morbidade e mortalidade 
em todo o mundo (WOOLHOUSE et al 2016) 

O combate a esse problema é complexo e 
requer intervenções em várias esferas como, 
por exemplo, um maior controle no uso destes 
medicamentos e o desenvolvimento de novas 
classes de antibacterianos contra os quais não 
há resistência pré-existente (RICHARD e 
YITZHAK, 2014). 

Neste contexto, este trabalho tem objetivo 
de realizar a análise antibacteriana, toxicológica 
in vitro e in silico de derivados triazólicos 
sintetizados pelos sintetizados pelo grupo de 
pesquisa da Universidade de Coimbra e 
fornecidos pelo Professor Fernando de Carvalho 
do Departamento de Química Orgânica da 
Universidade Federal Fluminense. 

A sensibilidade bacteriana frente aos 
derivados foi realizada através do teste de 
disco-difusão. A menor concentração capaz de 
inibir o crescimento visível da bactéria foi 
determinada através do teste de Concentração 
Mínima Inibitória (MIC). A capacidade de atuar 
sobre a formação do biofilme foi avaliada por 
meio de teste em microplaca. A análise da 
toxicidade in vitro foi realizada por meio do teste 
de atividade hemolítica, para avaliar o grau de 
hemocompatibilidade dos derivados. A 
toxicidade in silico (teórica), parâmetros 
farmacocinéticos e drug-likeness foram 
realizados em ambiente virtual por meio do 
software DataWarrior 
(http://www.openmolecules.org/index.html) e 
admetSar (http://lmmd.ecust.edu.cn/admetsar1)  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
Foram analisados os derivados triazólicos 

de SML1375(A-B), SML1401(A-B), SML1402(A-
B), SML1403(A-B), SML1384B, SML1384C, 
SML1380B. Todos os derivados foram pesados 
e diluídos na concentração de 5mg/mL em 
DMSO (dimetil sulfóxido) obtido da Merk. 

Nos ensaios de disco-difusão foram 
utilizadas 5 amostras bacterianas Gram-
positivas (Enterococcus faecalis ATCC 29212, 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, 
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) BMB9393, Staphylococcus simulans 
ATCC 27851, Staphylococcus epidermidis 
ATCC 12228) e 6 Gram-negativas (Enterobacter 
cloacaceae ATCC 23355, Escherichia coli ATCC 
25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 4352, 
Proteus mirabilis ATCC 15290, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC, Serratia marcences ATCC 
14756), provenientes da American Type Culture 
Collection (ATCC), fornecidas pelo Instituto 
Nacional de Controle de Qualidade e Saúde 
(INCQS) que foram identificadas por métodos 
microbiológicos e bioquímicos. 

Entre os derivados analisados o SML 
1384B foi o único que apresentou atividade 
antibacteriana, sendo esta frente às amostras 
Gram-positivas: S. aureus ATCC 25923 (11±1), 
S. epidermidis ATCC 12228 (12±1), S. simulans 
ATCC 27851 (10±2) e MRSA (8±1). 

Após as análises qualitativas realizadas 
pelo teste de disco-difusão, o derivado ativo foi 
submetido ao ensaio de concentração inibitória 
mínima (MIC). Nosso resultado revelou que o 
derivado SLM 1384B apresentou MIC de 32 
μg/mL para as amostras S. aureus ATCC 
25923, S. epidermidis ATCC 12228 e S. 
simulans ATCC 27851. Para a amostra MRSA, 
o derivado apresentou MIC oito vezes maior 



(256 μg/mL). Esse aumento na concentração do 
MIC frente a amostra MRSA ocorre pelo fato da 
mesma ser altamente virulenta e resistente a 
diversas classes de antibacterianos como 
aminoglicosídeos, β-lactâmicos, quinolonas e 
tetraciclina. 

Na avaliação da interferência do derivado 
1384B sobre o processo de formação do 
biofilme bacteriano, verificou-se que o mesmo 
foi capaz de reduzir entre 73-76% a formação 
do biofilme. No ensaio de hemólise o composto 
SML1384B foi testado nas concentrações de 10, 
100 e 200 µg/mL. De acordo com nossos 
resultados, o composto SML1384B (2,1- 5,74 ± 
0,1-0,7) mostrou uma porcentagem de lise 
eritrocitária menor que 10% em todas as 
concentrações testadas, similar a outros 
antibióticos como ciprofloxacina, penicilina e 
vancomicina. Esse resultado reforçou o 
potencial de SML1384B para análise futura, 
classificando-a como droga não hemolítica, 
segundo Dobrovolskaia e colaboradores (2008). 

Para avaliar teoricamente os parâmetros 
toxicológicos de mutagenicidade, 
tumorigenicidade, irritabilidade e efeito 
reprodutivo, os derivados foram submetidos à 
análise do perfil toxicológico in silico em 
comparação com antimicrobianos de uso clínico 
nos softwares Data Warrior e admetSar. A 
análise comparativa revelou que os derivados 
possuem um risco ausente para os parâmetros 
citados, possuindo menor risco que 
antibacterianos como a penicilina e tetraciclina.  

 
CONCLUSÕES: 

Nossos dados mostraram que a 
atividade antibacteriana do derivado SML 1384B 
frente a amostras de S. aureus ATCC 25923, S. 
epidermidis ATCC 12228 e S. simulans ATCC 
27851 (MIC 32μg/mL) dentro do intervalo CLSI 
(0,008-256 μg/mL) e o efeito antibiofilme contra 
MRSA (MIC 256 μg/mL), tornam o derivado 
promissor para conjugação com antibacterianos 
em uso clínico, a fim de alcançar um efeito 
sinérgico. 

Por outro lado, a avaliação toxicológica 
in vitro e in silico revelou que o derivado é 
considerado não hemolítico e possui um bom 
perfil farmacológico. Diante dos resultados 
observados, pode-se concluir que o derivado 
SML 1384B apresentou um bom perfil 
antibacteriano contra cepas de Staphylococcus 
de importância clínica que deve ser mais 
explorado no desenho de novos protótipos. 
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INTRODUÇÃO: 
 

A cárie dentária é uma doença de 
caráter social, econômico e diretamente 
relacionada a hábitos comportamentais que 
afetam os dentes de pessoas das diversas 
faixas etárias, devendo ser tratada 
precocemente na infância a fim de não 
comprometer a qualidade de vida do indivíduo 
quando adulto (Oliveira e Uemura, 2016). A 
cárie dentária na dentição decídua, quando em 
estágios mais avançados, pode interferir na 
alimentação, afetar o desenvolvimento da 
dentição permanente e até mesmo comprometer 
o crescimento e desenvolvimento da criança 
(Pahel, Rozier e Slade, 2007; Duque et al. 
2013). 

 Este estudo teve como objetivo avaliar 
o impacto das lesões cariosas não tratadas na 
qualidade de vida de pré-escolares de Nova 
Friburgo-RJ. Além disso, traçar um panorama 
da condição de saúde bucal dessas crianças. 

 Após aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa do ISNF/UFF, o estudo observacional 
transversal foi realizado nas dependências da 
Clínica de Odontopediatria do curso de 
Odontologia do ISNF-UFF. A amostra de 
conveniência foi composta por crianças 
saudáveis, na faixa etária entre 3 a 5 anos de 
idade, com dentição decídua completa, que 
procuraram atendimento na referida instituição. 
  As fases do estudo corresponderam: 
1ª fase: Treinamento e Calibração do 
examinador; 2ª fase: Levantamento 
epidemiológico da condição bucal das crianças - 
exame clínico utilizando os índices de cárie 
dentária pufa (Monse et al,2010 ) e ceo-d 
(OMS), segundo os critérios preconizados; 3ª 
fase: Levantamento de dados de qualidade vida 
através do questionário B-COHIS (entrevista 
diretamente ao responsável). 

 Análise estatística: os dados foram 
tabulados e analisados pelo programa SPSS 
versão 22,0 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
 Houve atraso na 2ª e 3ª fases, 
decorrente do atraso para aprovação do projeto 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa – ISNF/UFF. 
Por conta desse atraso (em torno de 6 meses), 
não foi possível concluir o levantamento dos 
dados de qualidade de vida da amostra 
avaliada. 
  Durante um período de 2 meses, um 
total de 55 crianças na referida faixa etária 
corresponderam à amostra. Apenas a avaliação 
da condição de saúde bucal das mesmas foi 
realizada nesse período. Dessa forma, a partir 
do exame clínico, com aplicação dos índices 
ceo-d e pufa, constatou-se a presença de 212 
dentes decíduos cariados. Ao aplicar o índice 
ceo-d obteve-se o valor de 194 dentes 
correspondentes ao score “c”, cariado e/ou 
restaurado com cárie, 9 com extração indicada e 
9 dentes obturados. Quanto ao índice pufa, 
observou-se que dos dentes acometidos, 
21,64% relacionavam-se ao referido índice, 
atrelando severidade às lesões observadas. 
Deste número, 30 dentes estavam com 
envolvimento pulpar, 9 dentes com ulceração, 9 
dentes com fístula e 3 dentes com abcesso.  
 

CONCLUSÕES: 
 De acordo com o resultado dos índices 
de cárie (ceo-d e pufa) pode-se concluir que a 
condição de saúde bucal das crianças é 
precária, correspondendo a um panorama de 
severidade da doença, o qual pode influenciar 
na qualidade de vida das mesmas.  
 Gostaríamos de salientar que a partir da 
aprovação da renovação deste mesmo projeto 
de  iniciação científica (vigência 2018/2019), 
planeja-se a continuação da metodologia 
proposta, para que a avaliação da qualidade de 
vida dessas crianças examinadas possa ser 



completamente realizada, bem como aumento 
da amostra. Com isso, a apresentação dos 
resultados de forma completa no próximo 
seminário de Iniciação Científica. A partir dos 
resultados completos do panorama da saúde 
bucal dessas crianças e o quanto essa condição 
interfere em qualidade de vida das mesmas, 
novas estratégias de ação em saúde bucal 
podem ser planejadas para tal população.  
. 
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INTRODUÇÃO:  
 
A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome 
clínica complexa de caráter sistêmico, definida 
como disfunção cardíaca que ocasiona 
inadequado suprimento sanguíneo para atender 
necessidades metabólicas teciduais, na 
presença de retorno venoso normal, ou fazê-lo 
somente com elevadas pressões de 
enchimento. 
Já o termo "polifarmácia" não tem uma definição 
consensual, alguns autores o descreve como o 
uso de medicamentos que não sejam 
clinicamente indicados; outros o define como o 
uso de um fármaco para corrigir o efeito adverso 
causado por outro. Outra definição 
frequentemente empregada é o uso 
concomitante de cinco ou mais medicamentos. 
A nós nos interessa esta última conceituação 
por se aplicar diretamente ao contexto clínico e 
epidemiológico.  
Na IC, um regime terapêutico complexo e a 
utilização progressiva de múltiplos fármacos é 
comum, e é recomendado por diretrizes 
internacionais. Por ser síndrome de elevada 
prevalência em idosos, pacientes com IC muitas 
vezes têm inúmeras comorbidades que exigem 
tratamento específico adicional, produzindo 
assim uma carga alta de prescrições. A 
polifarmácia tem um impacto importante no 
tratamento da IC, já que muitas vezes leva à 
inadequada prescrição de medicamentos, à 
baixa adesão às terapias farmacológicas, 
interações medicamentosas e efeitos adversos . 
A crescente complexidade de pacientes com IC, 
cuja média de idade aumenta Progressivamente 
e que apresentam múltiplas comorbidades, 
sugere a necessidade de novos modelos de 

atenção primária para melhorar a gestão dos 
pacientes com IC.  
O objetivo do projeto é então descrever a 
presença de polifarmácia em indivíduos com IC 
na população de Niterói durante os anos, 
através do estudo DIGITALIS.   
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
A fase 2B do estudo DIGITALIS foi iniciada em 
28 de outubro de 2017.  Desde então, foram 
visitados todos os 32 módulos do Programa 
Médico de Família em Niterói. Foram chamados 
para essa fase 534 participantes, uma vez que, 
do total de 664 que participaram da 1a fase, 
houve 46 (6.9%) óbitos e não se conseguiu ser 
localizados 84 (12.7%). Apenas 284 
participantes compareceram as visitas, levando 
a uma adesão de cerca de 50%. Como dito no 
relatório parcial, as mudanças ocorridas no PMF 
por exigência da procuradoria municipal, como 
demissão de funcionários e corte de verbas, 
impediram o cumprimento do cronograma das 
visitas e atrapalhou no convite dos participantes. 
Este cenário desfavorável, que se manteve 
durante todo o ano, juntamente com o quadro 
atual de violência nas comunidades em Niterói, 
gerou grande dificuldade na entrega dos 
convites, no incentivo aos funcionários dos 
postos de saúde e na abertura das unidades 
aos sábados. Ademais, tais condições 
interferiram na adesão dos participantes na 
pesquisa, visto que o comparecimento aos 
campos foi de cerca de 50%. Portanto, neste 
momento, não há perspectiva de continuar o 
trabalho de campo.  

 
 



CONCLUSÕES: 
 
 
A etapa de coleta de dados e trabalho de campo 
do estudo DIGITALIS teve fim. Devido às 
grandes dificuldades apresentadas na execução 
e aplicação do estudo durante o último ano, não 
foi alcançado número de participantes suficiente 
para que os dados coletados fossem analisados 
e se tivesse um resultado na pesquisa, uma vez 
que se obteve uma adesão de 50% dos 
participantes. o que causaria um viés de 
informação. Por esse motivo, não foi possível 
analisar os dados referentes aos pacientes 
idosos com insuficiência cardíaca em uso de 
polifarmácia no estudo DIGITALIS em Niterói.  
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INTRODUÇÃO: A Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC) consolidada pelas portarias ministeriais 
n.º 971 de 03/05/06 e n.º 1.600 de 17/07/06, 
busca estimular os mecanismos naturais de 
prevenção de agravos e promoção de saúde por 
meio de tecnologias eficazes e seguras com 
ênfase na escuta ativa, no desenvolvimento do 
vínculo terapêutico e na integração do ser 
humano com o meio ambiente e a sociedade. O 
processo de hospitalização possui 
características singulares, relacionadas 
principalmente ao desconforto causado pelo 
distanciamento indivíduo de seu ambiente 
convencional para adentrar em uma rotina 
delicada e que, dentro de sua percepção, ocorre 
em um ambiente desconhecido e ameaçador 
pela possibilidade de intervenções invasivas e 
dolorosas. Buscando minimizar os níveis de 
estresse das mulheres/mães de bebes 
internados na UTIN, as práticas integrativas de 
escolha foram à musicoterapia e a reflexologia. 
Assegurando uma melhor qualidade de vida e 
melhor produção do leite para amamentação.  
O objeto do presente trabalho, trata-se da 
Musicoterapia e Reflexologia podal como 
práticas integrativas para a produção do 
aleitamento materno em puérperas de bebês 
internados em uma Unidade de Tratamento 
Intensivo Neonatal (UTIN). 
  

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
Através da Revisão Integrativa, a amostra do 
estudo ficou composta de 5 artigos 
selecionados. Quanto ao tipo de estudos, houve 

três estudos de Ensaios Clínicos 
Randomizados, um artigo de abordagem 
qualitativa e um de abordagem quantitativa. Dos 
quais, três abordavam sobre musicoterapia para 
o aumento da secreção do leite materno e dois 
artigos que abordavam a estimulação das áreas 
reflexas de modo a estimular a produção do leite 
materno. Em relação ao ano, não houve uma 
distribuição linear, foram publicados do ano de 
2011 a 2018. Para análise dos artigos 
selecionados a partir dos critérios de inclusão,  
foi elaborado dois instrumentos para a coleta de 
dados visando responder a questão norteadora 
da revisão. Mizaie et al (2018), realizou a 
reflexologia podal, a partir de massagem e 
pressão por cinco minutos no grupo intervenção, 
nos pontos relacionados à mama (área dorsal 
do dedo médio e entre o polegar e o dedo 
anular), região pituitária (polegar médio na área 
plantar do pé) e plexo solar (no plantar área 
localizada na linha média entre as partes frontal 
e média, no início do arco) e no grupo controle, 
os pontos irrelevantes para o suprimento do leite 
materno incluindo pontos relevantes para o 
ombro (área lateral do pé mais próxima do dedo 
mínimo), olho (parte inferior do segundo dedo) e 
o nervo ciático (meio calcanhar), durante sete 
dias e concluiu-se  o volume de leite após a 
massagem no grupo intervenção foi 
relativamente maior, quando comparado ao 
grupo controle do primeiro ao sétimo dia. 
O estudo de Danuso (2015), busca avaliar a 
eficácia da estimulação reflexa na iniciação e 
manutenção da lactação entre mães com 
insucesso na amamentação, mas não descreve 



os ponto de compressão e associar o nível pré- 
lactação com suas variáveis demográficas. Um 
dos resultados deste estudo mostrou que ao 
associar os pré-níveis de lactação, com as 
variáveis demográficas, e a partir do pré-teste e 
pós teste, não foi encontrado qualquer 
associação direta entres os níveis de insucesso 
com a lactação e os fatores demográficos 
variáveis e sim, a mãe lidar com o estresse e 
ansiedade, motivo o qual foi a razão para o 
insucesso para a lactação.  
Os três artigos que abordam sobre a 
musicoterapia foram realizados com mãe de 
bebes prematuros hospitalizados na UTIN. O 
estudo de Vianna et,al (2011) utilizou 
instrumentos musicais com a participação de 
dois musicoterapeutas. O estudo  
Lakshmanagowda et,al (2015) utilizou a 
musicoterapia utlizando um mp3 player. Foram 
realizadas oito sessões de musicoterapia em 
que quatro delas foi administrada com 
musicoterapia e as outas quatro sessões a mãe 
apenas expressava o leite com a bomba de leite 
sem ouvir música. O estudo de Keith, Weaver, 
Vogel (2012) busca explorar os efeitos de três 
intervenções auditivas, a partir da escuta 
musical para o aumento da quantidade e 
qualidade calórica do leite materno. Os 
resultados mostram um aumento substancial do 
volume de leite materno nos quatro grupos ao 
longo dos 14 dias de estudo, porém ao 
demonstrar o volume de leite em milímetros 
produzidos diariamente e o teor de gordura, 
observou-se que os grupos experimentais 
apresentaram maior produção de leite materno 
e com maior teor de gordura comparado com o 
grupo controle. Concluiu a partir dos artigos o 
efeito positivo da musicoterapia para a 
diminuição do estresse materno 
consequentemente aumentando a produção de 
leite materno. 
 

CONCLUSÕES: 
A Política Nacional de Práticas Integrativas 
(PNPI), contribui para a fortalecimento dos 
princípios do SUS, atuando no campo da 
prevenção, manutenção e recuperação da 
saúde, a partir do acompanhamento 
humanizado e centrado no indivíduo. No estudo 
abordamos a Musicoterapia e a Reflexologia em 
puérperas com bebes internado na UTIN, e para 
isso buscou-se na literatura, a partir das bases 
de dados estudos que abordassem tal temática. 
A musicoterapia apresenta resultados positivos 
na saúde mental, reduzindo a ansiedade 
materna, ajudando as mães a lidar com a 

internação dos seus recém-nascidos UTIN, 
estimulando a produção do aleitamento 
materno, influenciando diretamente o 
comportamento do bebê prematuro, 
proporcionando mais tranquilidade, aumento do 
peso. Sobre a reflexologia apenas dois artigos 
abordam o tema, um tratando os pontos de 
compressão podalica para produção do leite 
materno e o outro vem trazendo se a variáveis 
demográficas podem interferir  na produção do 
leite materno e investigar se a reflexologia na 
iniciação e manutenção da lactação. Através da 
busca nas bases de dados realizada até o 
momento, é possível encontrar poucos estudos 
abordando as práticas integrativas em 
mulheres/mães como bebes internados. Por 
esse motivo é preciso que mais produções 
científicas sejam realizadas voltadas para as 
puérperas com bebês na UTIN, por se tratar de 
um período em que a mãe passa por muito 
estresse, medo, ansiedade, interferindo 
diretamente na produção e manutenção do leite 
materno. É essencial que o profissional da 
saúde esteja presente nesse momento crítico 
para a mãe e a família, proporcionando, por 
exemplo, as práticas integrativas e 
complementares para o maior relaxamento e 
bem-estar dessa puérpera. 
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INTRODUÇÃO 

As desordens orais com potencial de 
malignização englobam lesões com 
probabilidades de desenvolver um carcinoma de 
células escamosas, que é o câncer mais comum 
da boca. As eritroplasias e leucoplasias 
verrucosas proliferativas apresentam o maior 
índice de transformação maligna, enquanto que 
as leucoplasias homogêneas e o líquen plano 
mostram baixa taxa de malignização. O 
diagnóstico do líquen plano oral é atualmente 
obtido através dos achados clínicos e 
histopatológicos. Alguns autores acreditam que 
as lesões liquenóides orais (LLO), ou seja, 
líquen plano oral (LPO) atípico seriam as lesões 
que realmente estariam sujeitas à 
transformação maligna, portanto passaram a 
denominá-las liquenóide e estudá-las em 
separado. Autores estabeleceram critérios 
clínicos e histopatológicos para definir o que é 
uma LLO como: a ausência de bilateralidade e 
do subtipo reticular, bem como a presença de 
displasia, diferenciaram as lesões de LPO das 
LLO. Justifica-se o estudo das características 
clínicas e histopatológicas do LPO e LLO para 
melhor diagnosticá-las e estabelecer seus 
prognósticos.  

Esse estudo teve objetivo de levantar e revisar 
os casos diagnosticados histopatologicamente 
como líquen plano oral, lesão liquenóide oral, 
reação liquenóide, leucoplasia com infiltrado 
inflamatório liquenóide e leucoplasia verrucosa 
proliferativa no Laboratório de Biotecnologia 
Aplicada (LABA) Histologia da Faculdade de 
Odontologia da UFF, no período de 2014 a 
2017. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O número total de pacientes incluídos no 
presente estudo foi de 46 casos, contemplando 
21 (46%) líquen plano oral, 17 (37%) leucoplasia 

com infiltrado liquenóide, 6 (13%) reação 
liquenóide, 1 ( 2%) lesão liquenóide e 1 ( 2%) 
leucoplasia verrucosa proliferativa com infiltrado 
inflamatório liquenóide. 

O sexo feminino (n=31, 67,4%) foi mais afetado 
que o sexo masculino (n=15, 32,6%). Já os 
pacientes brancos (n=19, 41,3%) com menos de 
60 anos (n=24, 52,1%) foram os mais afetados. 
A idade média dos pacientes foi de 58,6 anos. 
Houve um maior número de pacientes casados 
(n=9, 19,5%). A maioria dos pacientes (n=35, 
76%) não relatou histórico de câncer na família 
e apresentou outras doenças sistêmicas (co-
morbidades), das quais a hipertensão foi a mais 
encontrada (n=15, 32,6%). Com relação ao uso 
de tabaco a maioria dos pacientes (n=21, 
45,7%) relatou não fumar. A maior parte deles 
(n=18, 39,1%) não fazia uso de bebidas 
alcoólicas. 

A localização em mucosa jugal foi a mais 
comum (n=12, 26 %), seguida pela mucosa 
jugal associada a outras localizações (n=11, 24 
%), língua – borda, ventre ou dorso (n=6, 13%), 
palato mole (n=5, 10,9%) e outras (n=10, 
21,7%). No que diz respeito ao tipo de lesão 
mais encontrada nos pacientes foi a placa 
(n=30, 65,2%), sendo a cor branca (n=32, 
69,5%) e superfície irregular (n=27, 58,6%), a 
consistência firme (n=44, 95,6%), mais comuns. 
Na maior parte dos casos analisados, a lesão 
era bilateral (n=15, 32,6%), com ausência de 
sintomas (n=28, 60,8%), não houve recidiva 
(n=36, 78,3%) nem remissão (n=19, 41,3%). O 
tipo de biopsia mais utilizado foi incisional 
(n=38, 82,6%). 

Perfil Histopatológico 

As características histopatológicas mais 
encontradas foram tipo de ceratinização 
paraceratina (n=27, 59%), presença da camada 
granulosa (n=24, 52,1%), crista hiperplásica 



(n=43, 93,6%), hiperplasia epitelial - acantose 
com duplicação da basal (n=41, 89,1%), 
degeneração da basal (n=41, 89,1%), apoptose 
(n=33, 71,7%), displasia moderada (n=10, 
21,7%), infiltrado inflamatório intermediário 
(n=18, 39,1%). 

Associação das variáveis 

Houve associação entre a lesão de baixo risco e 
raça branca (p=0,040), os tipos de lesões em 
placa (p=0,009) e estrias (p=0,046) e quanto a 
localização, mucosa jugal (p=0,036). 

Já as lesões de alto risco apresentaram 
associação com local da lesão simples em 
língua (p=0,016) e presença de recidiva 
(p=0,027). Quanto a análise histopatológica, as 
lesões de alto risco estavam associadas a 
característica de crista epitelial em gota 
(p=0,001), presença de displasia (p≤0,0001) e o 
grau moderado de displasia (p=0,021). 

CONCLUSÕES 

Nas lesões de baixo risco de transformação há 
associação com indivíduos de cor branca, 
lesões em placa com estrias e a localização em 
mucosa jugal. No presente estudo predominam 
os casos de líquen plano oral seguidos da 
leucoplasia com infiltrado liquenóide e 
semelhantemente a reação liquenóide, lesão 
liquenóide e leucoplasia verrucosa proliferativa 
com infiltrado inflamatório liquenóide. 
Um dos fatores relacionados transformação 
maligna é a presença de displasia, observada 
associação das lesões de alto risco de 
transformação com o grau moderado/severo de 
displasia. 
A localização da lesão em língua e presença de 
recidiva tem associação com as lesões de alto 
risco de transformação maligna. 
Na análise histopatológica há associação da 
característica crista epitelial em gota, presença 
de displasia e grau moderado/severo com as 
lesões de alto risco de transformação.Houve 
associação quanto ao local da lesão simples e a 
presença de recidiva com as lesões de alto risco 
de transformação. 
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INTRODUÇÃO:  

As doenças do aparelho circulatório 
(DAC) ainda são as causas mais prevalentes de 
morte no Brasil e várias partes do mundo, 
seguidas dos óbitos por câncer (CA).  Em 
países mais desenvolvidos observa-se a queda 
na mortalidade para DAC desde meados da 
década de 1960 e as mortes por câncer 
superam as doenças do coração. No Brasil, 
verificou-se redução na taxa de mortalidade por 
DAC a partir da década de 1980, para ambos os 
sexos, mais acentuada nas regiões Sul e 
Sudeste. Concomitante a essa tendência, os 
óbitos por CA cresceram, passando da quinta 
causa de morte em 1980 para a terceira em 
2000. Atualmente representam a segunda maior 
causa de mortalidade no Brasil. Observa-se que 
o CA já lidera como a principal causa dos óbitos 
em metade dos Estados Unidos da América 
(EUA) e em alguns países da Europa Ocidental 
e exibe uma íntima relação com o 
envelhecimento populacional, em parte gerado 
pela melhora no tratamento e diagnóstico das 
DAC. No entanto, DAC e câncer ainda possuem 
outra complexa relação mediada por inúmeros 
fatores de risco em comum, como a dieta, o 
sobrepeso e a obesidade, o sedentarismo, a 
hipertensão arterial, o diabetes mellitus, o 
tabagismo e o etilismo. Também tem relação 
com os hormônios sexuais, insulina, fatores de 
sinalização de crescimento “insulin-like” e 
adipocinas, a inflamação crônica e o estresse 
oxidativo, que ao ser comuns a ambas, 
dificultam a compreensão do distanciamento 
das tendências para os dois grupos de doenças.  
Ainda são escassos os estudos que buscam 
compreender as relações entre o CA e as DAC 
na população brasileira. O perfil de 
morbimortalidade no Brasil tem sido alterado ao 

longo dos anos e os processos de transição 
demográfica e epidemiológica tem resultado na 
formação de grupos populacionais com 
características peculiares e específicas, 
colocando mais um desafio a compreensão do 
perfil de mortalidade no país. A análise das 
tendências temporais da mortalidade, bem como 
a identificação de perfis epidemiológicos, 
fundamentadas em dados populacionais, podem 
esclarecer melhor o cenário. 

Este trabalho objetivou comparar a 
mortalidade precoce e tardia, segundo o sexo, 
por doenças do aparelho circulatório e CA no 
período de 2000-2015 nos municípios mais 
populosos de cada região brasileira e 
determinar sua associação com os fatores de 
risco clássicos. 
 
  

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

Entre 2000 e 2015 observou-se uma 
queda consistente da mortalidade precoce e 
tardia por DAC, em ambos os sexos, para as 
capitais mais populosas de cada região 
brasileira, a exceção da mortalidade tardia em 
homens, na cidade de Manaus. A variação 
percentual anual (APC) variou de -6.5% para 
mortalidade precoce em mulheres da cidade de 
São Paulo a 0.3%, para a mortalidade precoce 
em homens em Curitiba, mudança que não foi 
estatisticamente significativa e provavelmente 
resultou de uma inversão da tendência, com 
aumento da mortalidade entre 2014 e 2015. As 
quedas foram comparáveis entre os sexos e foi 
mais acentuada para a mortalidade precoce. É 
interessante ressaltar que os coeficientes de 
mortalidade tardia para DAP foram pelo menos 
dez vezes os coeficientes de mortalidade 
precoce.  



 Os coeficientes de mortalidade por 
câncer, precoce e tardia, para ambos os sexos, 
diminuíram em São Paulo e Curitiba (APC entre 
-1,9 a -1,0), com maiores quedas na mortalidade 
precoce e subiram em Goiânia (APC de 0,4 a 
1,4). Em Salvador, a mortalidade precoce 
diminuiu, tanto para homens, quanto para 
mulheres, e a tardia aumentou. Em Manaus o 
comportamento não apresentou um padrão.   

 Com uma exceção, até o ano de 2000, 
os coeficientes de mortalidade por DAC foram 
superiores aos coeficientes por câncer. A partir 
daí os coeficientes foram se aproximando, em 
velocidades diferentes. A maior mudança no 
período foi a queda da mortalidade por DAC. 
Como observado, a mortalidade por câncer não 
apresentou um comportamento igual nos grupos 
estudados. Entre os quatro grupos (mortalidade 
precoce e tardia, em homens e mulheres), nas 5 
capitais estudadas, a inversão ocorreu primeiro 
para a mortalidade precoce em mulheres e por 
último para a mortalidade tardia, também em 
mulheres.  Entre os homens, a mortalidade 
precoce igualmente foi seguida da mortalidade 
tardia, a exceção de São Paulo e Manaus.  

Em Manaus, a mortalidade precoce em 
mulheres por câncer passou a ser superior à 
DAC em 1992 e, mantidas as tendências de 
1996-2015, não haverá inversão para ambos os 
sexos para a mortalidade tardia: para o sexo 
masculino, as duas mortalidades aumentam em 
intensidades semelhantes (retas paralelas) e 
para o sexo feminino a velocidade da queda na 
mortalidade por câncer (após uma inversão da 
tendência, observada em 2011) passou a ser 
maior daquela por DAC.  

A maior mudança ocorrida entre 1996 e 
2015 na relação da mortalidade por DAC e por 
câncer ocorreu na queda da mortalidade por 
DAC, nas cinco capitais mais populosas de cada 
uma das cinco regiões brasileiras, com a 
exceção de Manaus. Nessa cidade a 
mortalidade tardia por DAC aumenta em 
homens. O câncer passa a ser a 1ª causa de 
mortalidade devido a queda mais consistente da 
mortalidade por DAC e não pelo aumento da 
mortalidade por câncer. 

 
Entre 1996 e 2011 foi observado no 

Brasil um declínio consistente na taxa de 
mortalidade por “stroke” em ambos os sexos, 
com diferenças de magnitude no declínio entre 
as regiões. Além do desenvolvimento 

socioeconômico, esse declínio significante na 
taxa de mortalidade por “stroke” indica um efeito 
do controle dos fatores de risco 
cardiovasculares, assim como um aumento 
considerável (450%) no acesso aos serviços de 
atenção primária de 1981 a 2008. Como 
observado em países desenvolvidos, esforços 
para diabetes mellitus, controle da dislipidemia e 
programas contra o tabagismo, em combinação 
com tratamento da hipertensão, provavelmente 
contribuíram para o declínio da mortalidade por 
“stroke”, contribuindo de uma forma geral para a 
queda da mortalidade no capítulo das DAC. 

 
 De 1980 a 2000, aproximadamente 

metade da queda da mortalidade por DAC foi 
atribuída a melhora do tratamento após IAM ou 
angina instável, prevenção secundária pós IAM, 
tratamento para insuficiência cardíaca e 
revascularização para angina crônica. O 
restante do declínio foi atribuído a reduções de 
fatores de risco como nível de colesterol total, 
pressão arterial alta, tabagismo e aumento da 
atividade física. A redução pode não ter sido 
maior devido ao aumento do índice de massa 
corporal (IMC) e da prevalência de diabetes. 

 
Vale ressaltar que ainda estamos 

analisando dados e fazendo revisão bibliográfica 
para construir uma discussão mais consistente 
sobre o tema proposto. 
 
 

CONCLUSÕES: 
 
Sobre a revisão bibliográfica e o que 
conseguimos de dados sobre tema até o 
momento, pode-se dizer as DAC, que foram por 
muito tempo a primeira causa de morte na maior 
parte das cidades, tem sido ultrapassada pela 
mortalidade por câncer nas últimas décadas. 
Em diversas cidades do Brasil o câncer já se 
tornou a principal causa de morte. Isso se deve 
mais à queda acentuada da mortalidade por 
DAC do que propriamente pelo aumento 
insidioso dos canceres. No entanto, isso ainda 
deve ser melhor avaliado, assim como a forma 
que os fatores de risco influenciam nesse 
cenário. 

 
 
 
 
 
 



Agradecimentos: 
 
Agradecimento à orientadora Maria Luiza por ter 
participado ao longo do ano das atividades que 
envolveram o projeto e pelos ensinamentos 
adquiridos. Além disso, gostaria de ressaltar a 
importância desse tipo de incentivo que a 
universidade, junto ao governo federal, 
concedem aos alunos e professores, 
contribuindo de forma singular para o estímulo 
dos alunos à pesquisa e avanço da ciência 
médica, o que se estende à comunidade, uma 
vez que os conhecimentos adquiridos são 
voltados para a cura e melhora da qualidade de 
vida da população. 

 
Figure 1: Logo PIBIC 



Grande área do conhecimento: Ciências da Saúde- 

Enfermagem 

Título do Projeto: O paciente como protagonista do cuidado 

durante a hospitalização: subsídios para autonomia do 

autocuidado no processo de viver com DCNTS 

Autores: Fátima Helena do Espírito Santo; Carla Lube de Pinho 

Chibante; Charlotte Fógos Cavalcanti de Oliveira  

Departamento/Unidade/Laboratório: Departamento Médico Cirúrgico/ Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) 

INTRODUÇÃO:  
As Doenças Crônicas não transmissíveis 
(DCNTs) representam um problema de saúde 
pública em nosso País e encontram-se descritas 
na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa 
em Saúde que tem como pressuposto “respeitar 
as necessidades nacionais e regionais de saúde 
e aumentar a indução seletiva para produção de 
conhecimentos e bens materiais e processuais 
nas áreas prioritárias para desenvolvimento das 
políticas sociais“ (BRASIL, 2008, pag.13). 
Assim, o modo de viver, o estilo de vida e as 
escolhas de cada indivíduo podem apontar 
fatores de risco e vulnerabilidade à questão do 
adoecimento e o risco potencial de 
hospitalização onde o enfermeiro necessita 
realizar intervenções voltadas para o 
planejamento da alta hospitalar, educação e 
promoção da saúde e orientações de incentivo e 
suporte da autonomia para o gerenciamento do 
autocuidado no pós-alta no ambiente domiciliar, 
visando redução e prevenção de complicações 
decorrentes da doença e do próprio tratamento, 
favorecendo melhoria na sua qualidade de vida. 
Nesse sentido, o estudo tem como objetivos: 
descrever o processo de cuidado da equipe de 
saúde a pacientes hospitalizados com DCNTs 
nas enfermarias de clínica médica do HUAP, 
identificar o conhecimento e práticas de 
autocuidado de pacientes hospitalizados com 
DCNTs nas enfermarias de clínica médica do 
HUAP, discutir o cuidado de enfermagem 
centrado no paciente como suporte para a 
preservação da sua autonomia para o 
autocuidado 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
Diante dos dados coletados, realizou-se a 
caracterização do perfil dos pacientes 
hospitalizados com DCNT, que totalizaram 30. 
Destes, 23 (60%) eram do sexo feminino. A 

idade resultou numa média de 56,0±16,70 anos. 
Quanto ao estado civil, em sua maioria eram 
casados (60%). Em relação à escolaridade 
(30%) apresentavam ensino fundamental 
completo e ensino médio completo, 
respectivamente. No que diz respeito aos 
rendimentos, 50% eram aposentados. Já no 
perfil da equipe de enfermagem, a maioria era 
do sexo feminino com (86,7%). A média de 
idade foi de 41,12 ± 12,21, com a 
predominância de casados (56,7%). Quanto à 
formação e qualificação profissional, 66,7% são 
técnicos de enfermagem e 33,3% são 
enfermeiros. Quanto ao tempo de atuação na 
instituição, destacou-se que 40% atuavam de 
seis meses a 5 anos. Após a realização das 
entrevistas semiestruturadas, as mesmas foram 
transcritas na íntegra pela própria pesquisadora, 
identificadas pelas iniciais P (Paciente); E 
(Enfermeiro); TE (Técnico de Enfermagem), 
visando preservar a identidade dos sujeitos. O 
corpus de dados foi submetido à análise de 
conteúdo, que pressupõe algumas etapas: pré-
análise; exploração do material ou codificação; 
tratamento dos resultados, inferência e 
interpretação (BARDIN, 2009). Após a leitura 
das entrevistas, os dados foram divididos em 
unidades temáticas. E, posteriormente, os 
temas comuns emergentes foram agrupados em 
quatro categorias, dentre as quais: Autonomia e 
liberdade; autonomia e inform(Ação); autonomia 
e realiz(Ação); e autonomia e cultura. À priori a 
primeira categoria trouxe uma associação da 
autonomia com a capacidade de ser livre, não 
depender de outras pessoas, ausência de 
limitações e a questão financeira. De acordo 
com Silva e Menezes (2014), o processo de 
hospitalização abrange uma intensa adaptação 
dos indivíduos às várias modificações que 
ocorrem em seu cotidiano. Este reajustamento 
pode ser desencadeado de maneira mais fácil 



em alguns sujeitos; em outros, no entanto, pode 
apresentar-se de modo difícil, requerendo mais 
tempo, esforço e uma assistência de maior 
intensidade, processual, sistematizada e 
multiprofissional. 
Na segunda categoria identificou-se as dúvidas 
relacionadas ao processo saúde-doença e os 
esclarecimentos sobre o estado de saúde, 
mostrando que as informações não são 
esclarecedoras e tornam os pacientes reféns, 
além da identificação das vivências dos 
pacientes, trazendo as suas experiências no 
processo de hospitalização. Na relação 
profissional da saúde e pacientes, a autonomia 
pressupõe competência e liberdade para se 
proceder às escolhas conscientes entre as 
opções possíveis. Assim, é dever do profissional 
de saúde fornecer aos pacientes todas as 
explicações necessárias sobre a situação e 
riscos envolvidos nas diferentes alternativas da 
escolha deles, para que todas as possibilidades 
sejam reconhecidas, favorecendo a escolha que 
melhor lhes atenda às necessidades (MENDES, 
2001). 
Já a terceira categoria identificou a 
responsabilidade no cuidado à saúde focada no 
outro, quando se deixa de cuidar de si para 
cuidar do outro, a dependência do cuidado 
ligado à equipe de enfermagem, a limitação 
financeira e ligada à doença.  Quando o 
indivíduo adoece e precisa ficar hospitalizado, o 
abandono do ambiente ao qual está 
acostumado e onde desenvolve suas ações e 
sentimentos, ocorre de forma abrupta, 
rompendo com as rotinas que estruturam a sua 
vida e lhe dão significado. O indivíduo domina o 
ambiente em que vive com seu corpo e 
sentimentos, mas o que acontece quando se é 
retirado desse ambiente e enviado para outro 
lugar, onde não se pode exercer o domínio 
habitual? (SOARES; CUSTÓDIO, 2011) 
A última categoria abordou as várias formas de 
cultura, dentre elas a organizacional, por meio 
das rotinas e regras institucionais; a do modelo 
biomédico e o processo saúde-doença e a do 
gênero e papéis sociais. O hospital se constitui 
por normas, rotinas e regimentos padronizados, 
nem sempre flexíveis e com uma filosofia 
centrada na otimização das ações e 
resolutividade na recuperação da saúde. De 
outro modo, a complexidade assistencial 
hospitalar abarca padronizações que tendem a 
conectar o ser humano ao domínio da instituição 
de saúde em detrimento da personalização do 
cuidado, massificando os procedimentos e 
orientações com a finalidade de atender à 

demanda dos serviços (CARRETTA; 
BETTINELLI; ERDMANN, 2011). 
Na relação profissional da saúde e pacientes, a 
autonomia pressupõe competência e liberdade 
para se proceder às escolhas conscientes entre 
as opções possíveis. Assim, é dever do 
profissional de saúde fornecer aos pacientes 
todas as explicações necessárias sobre a 
situação e riscos envolvidos nas diferentes 
alternativas da escolha deles, para que todas as 
possibilidades sejam reconhecidas, favorecendo 
a escolha que melhor atenda às suas 
necessidades (CARNEIRO; BERTI, 2009). 
Às mulheres, compete a implementação do 
cuidado em tudo que cresce e se desenvolve, 
prolongando-se até a morte; a mulher há de ser 
a cuidadora principal nas etapas do ciclo vital. 
Dentre os vários papéis por ela 
desempenhados, o de cuidadora é histórica e 
culturalmente o mais evidenciado e assimilado. 
Quando se trata de cuidar/acompanhar um 
familiar em situação de hospitalização, seja ele, 
filho, esposo, mãe/pai, é a mulher que está 
implicitamente associada como cuidadora 
principal da família (COLLIÈRE, 1999; 
WEGNER; PEDRO, 2010). 
 

CONCLUSÕES: 
O estudo teve como objeto a autonomia do 
paciente com doença crônica não transmissível 
e diante dos objetivos foi possível realizar uma 
caracterização sociodemográfica tanto para os 
pacientes quanto para os profissionais da saúde 
e a realização de uma entrevista semi-
estruturada para embasar a análise da 
autonomia dos clientes hospitalizados com 
DCNT. As entrevistas permitiram ouvir as 
pessoas em momentos de vulnerabilidades, 
adoecidas e sob o controle da equipe de saúde, 
além de perceber como era desenvolvido o 
cuidado junto a esses pacientes, a forma como 
eram estimulados o autocuidado e a autonomia 
e a competência para cuidar do outro. 
Há que se discutir as práticas dos profissionais 
da saúde no que se refere às ações 
desenvolvidas no cuidado junto aos pacientes, 
tanto no contexto da atenção básica quanto 
hospitalar, diante das demandas expressadas 
mediante uma identificação, análise e avaliação 
das habilidades no cuidar do outro e no suporte 
para o desenvolvimento da autonomia no âmbito 
das competências para o autocuidado. 
É preciso compreender como os profissionais da 
saúde, em especial a equipe de enfermagem, 
desenvolvem o cuidado aos pacientes 
hospitalizados com doenças crônicas, buscando 



analisar a autonomia desses pacientes. Uma 
vez que o cuidado desenvolvido no âmbito 
hospitalar ainda é fragmentado e centrado na 
cura da doença, pretende-se, porém, que este 
cuidado seja centrado na pessoa, com as suas 
expectativas, experiências, saberes e práticas e 
com valores atribuídos ao processo saúde-
doença. 
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INTRODUÇÃO:  
 

A dispneia é um sintoma clínico 
complexo que não é bem compreendido, sendo 
profundamente perturbador para os pacientes. 
Se refere a uma experiência subjetiva de 
desconforto respiratório consistindo em 
sensações qualitativamente distintas que variam 
em intensidade. É o sintoma mais comumente 
reportado por pacientes com insuficiência 
cardíaca (IC), englobando a dispneia aos 
esforços (DE), e a ortopneia a dispneia 
paroxística noturna (DPN).6-8  
 

Na IC, a dispneia além de resultar de 
uma redução importante na força da 
musculatura inspiratória, relaciona-se à 
presença de congestão pulmonar.  
 

Os mecanismos da dispneia variam 
segundo o tipo. No caso da dispneia aos 
esforços ocorre uma resposta inadequada ao 
exercício devido à falha do ventrículo esquerdo 
em aumentar a saída de sangue durante a 
atividade, que unido a um retorno venoso 
ineficiente resulta em extravasamento de líquido 
para os alvéolos, ocorre acidose cerebral e 
tecidual levando a falta de ar. Já na ortopneia, a 
presença de congestão pulmonar leva a rápidas 
alterações da complacência pulmonar. A 
diminuição da complacência pulmonar é 
atribuída a elevações da pressão hidrostática 
intravascular nas regiões dependentes do 
pulmão, que acabam por ocupar áreas mais 
extensas, quando a posição deitada é 
assumida. A congestão pulmonar diminui 
quando o paciente assume uma posição mais 
ereta, e esta é acompanhada por uma melhoria 
nos sintomas. Na DPN, admite-se que, durante 
uma fase particular do sono, chamada de fase 

do movimento rápido dos olhos (REM), 
documenta-se grande estimulação dos nervos 
simpáticos sobre o sistema cardiovascular, 
resultando em sobrecargas hemodinâmicas que 
podem contribuir para o agravamento da 
congestão pulmonar e facilitar o surgimento da 
DPN. 
 

A dispneia tem sido um sintoma pouco 
valorizado no diagnóstico da IC e tem sido 
examinada de forma menos frequente como 
uma variável de exposição primária em estudos 
longitudinais provavelmente, devido à sua 
subjetividade e, portanto, de natureza menos 
confiável. No entanto, uma vez que a maioria 
das pessoas não se queixa de dispneia, a sua 
presença não é normal e pode significar doença 
grave. 
 

Estudos recentes têm sublinhado a 
importância dos sintomas em IC, tanto em 
termos de prognóstico como qualidade de vida.  

O estudo da importância prognóstica da 
dispneia, um dos sintomas mais prevalentes nas 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 
dos indivíduos envolvidos no estudo DIGITALIS 
ao longo de cinco anos, poderá trazer 
informações para a implementação de políticas 
de saúde pública, especialmente para os 
pacientes com IC nas formas sintomáticas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

A fase 2B do Estudo DIGITALIS 
corresponde à visita aos módulos para 
investigação clínica dos pacientes que iniciou 
em 28 de outubro de 2017. Dessa data até o 
momento da elaboração desse relatório 
(02/09/2018) foram realizadas 24 visitas a 
campo. A previsão de visitas semanais, 



inclusive nos meses de dezembro de 2017 e 
janeiro de 2018 foi parcialmente frustrada 
graças às profundas mudanças ocorridas no 
Programa Médico de Família de Niterói que 
impediram o cumprimento desse cronograma. 
Porém, após os meses citados, as visitas 
ocorreram novamente com a frequência 
esperada. 

 
Após realizarmos uma primeira visita a 

todos os módulos, seria necessário que os 
bolsistas trabalhassem em uma repescagem 
dos pacientes que não compareceram, o que 
exigiria um trabalho muito mais intenso tanto da 
equipe do Programa Médico de Família, que 
terá que atuar na comunidade. No entanto, por 
ajustes no Edital do PIBIC, alguns bolsistas, 
como eu, perderam a renovação da bolsa, já 
que os orientados não são Dedicação Exclusiva 
a pesquisa. 

 
É necessário ressaltar também que 

durante esse intervalo de tempo, fiquei 
realizando uma revisão bibliográfica do tema da 
pesquisa, a fim de me preparar para a análise 
dos dados. 

 
Foi realizada nos últimos 12 meses uma 

revisão bibliográfica referente ao tema do 
projeto, através do site PubMed. A busca foi 
feita utilizando as seguintes palavras-chave: 
“dyspneia” e “heart failure”, tendo como limite de 
tempo o período entre 01/08/2017 e 31/07/2018. 
Com isso foram encontrados 325 artigos 
científicos, dos quais, analisando os resumos e 
títulos, 21 se mostraram relevantes ao tema. 

 
Os 21 artigos foram por sua vez 

subdivididos em três eixos temáticos – o valor 
da dispneia como ferramenta diagnóstica e 
prognóstica nos pacientes com insuficiência 
cardíaca, efeitos da fisioterapia respiratória na 
insuficiência cardíaca e a associação dispneia-
biomarcadores na determinação do prognóstico 
de pacientes com insuficiência cardíaca. 

 
Em suma:  

 
1) A dispneia tem grande valor diagnóstico e 
sobretudo prognóstico na insuficiência cardíaca 
nos cenários de emergência e atenção primária, 
inclusive em pacientes com condições 
especiais, como aqueles diagnosticados com 
fibrilação atrial; 
 

2) O fenótipo ICFEN pode ser beneficiado de 
exames complementares por mimetizar outras 
condições, como obesidade mórbida, DPOC e 
hipertensão mal controlada; 
 
3) Turgência jugular, presença de terceira bulha 
e crepitações pulmonares, quando em conjunto 
da dispneia, corroboram o diagnóstico da 
insuficiência cardíaca, sobretudo da ICC de 
fração de ejeção reduzida; 
 
4) Pacientes com insuficiência cardíaca e maior 
grau de fragilidade física experimentam piores 
quadros de dispneia, e se queixam mais de 
distúrbios do sono e sintomas depressivos, dado 
importante para melhor vigilância, gestão dos 
sintomas e manejo do tratamento desse perfil de 
doente na atenção básica; 

 
5) Ortopneia é preditor de morte no paciente 
com insuficiência cardíaca descompensada que 
dá entrada nos serviços de emergência médica; 
 
6) Treinamento da musculatura inspiratória mais 
treinamento aeróbico e de resistência trazem 
benefício ao paciente com insuficiência 
cardíaca, diminuindo o grau de dispneia e 
consequentemente promovendo melhor 
qualidade de vida; 
 
7) MR-próADM é o biomarcador com a maior 
acurácia na determinação do prognóstico dos 
pacientes com insuficiência cardíaca que dão 
entrada nos prontos-socorros em vigência de 
dispneia; 
 
8) O ultrassom point-of-care, por ser de fácil 
realização, não-invasivo e principalmente trazer 
bons resultados, ganha espaço como mais uma 
ferramenta diagnóstica na descompensação da 
insuficiência cardíaca, sendo importante a sua 
implementação no cenário de emergência, no 
que diz respeito ao aumento da acurácia do 
diagnóstico, antecipando a intervenção médica;  
 
9) A avalição da volemia pelo ultrassom a beira 
do leito tem importante valor preditivo na 
readmissão hospitalar, em até 30 dias após a 
alta, de pacientes que apresentaram quadro de 
agudização da insuficiência cardíaca;  
 
10) Exercícios respiratórios aeróbicos na 
insuficiência cardíaca aguda, além de serem 
ferramenta segura para emprego pelos 
fisioterapeutas, quando combinados à VNI, 



melhoram o quadro de dispneia e diminuem o 
tempo de internação hospitalar;  
 
11) Em pacientes com insuficiência cardíaca 
crônica, o treinamento da musculatura 
inspiratória envolvendo seis sessões de 
fisioterapia por semana, com intensidade média 
e duração de 12 semanas, representa a 
ferramenta mais adequada para se atingir uma 
melhora na força muscular do grupamento, na 
capacidade de deambulação do indivíduo e do 
grau de dispneia; 
 
12) Não só a prática de exercícios, mas como 
sua intensidade, antes da descompensação 
cardíaca, são inversamente proporcionais a 
mortalidade; 
  
13) Hiponatremia, hiperglicemia e 
comprometimento da função renal são 
importantes preditores de morte hospitalar em 
pacientes com insuficiência cardíaca aguda, 
sendo, portanto, a rotina laboratorial básica na 
admissão, ferramenta útil para identificar 
pacientes que necessitem de um maior nível de 
vigilância; 
 
14) Em pacientes admitidos na emergência 
queixando-se de dispneia recente, o ponto de 
corte para descarte do diagnóstico de 
agudização da insuficiência cardíaca é < 300 
pg/ml; 
 
15) A concentração sanguínea de ácidos graxos 
livres é maior em indivíduos com ICFER do que 
em indivíduos com ICFEN. Ainda, há correlação 
negativa entre seus níveis e a fração de ejeção 
ventricular esquerda e correlação positiva entre 
seus valores séricos e a classificação NYHA; 
 
16) A dosagem dos peptídeos natriuréticos para 
o diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda 
em pacientes que chegam a emergência com 
dispneia aumenta a prevalência dessa condição. 

 

CONCLUSÕES: 
 

Apesar das dificuldades enfrentadas, no 
que diz respeito às mudanças que ocorreram no 
Programa Médico de Família em Niterói e o 
comparecimento insuficiente de pacientes aos 
módulos para investigação clínica, tornarem um 
relatório com resultados numéricos inviáveis, a 
revisão bibliográfica evidenciou e reforçou a 
importância do tema estudado e o quanto a 

pesquisa auxiliará com sua base de dados para 
complementar o estudo da IC. 
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INTRODUÇÃO:  
 
A terapia de ressincronização cardíaca (TRC) 
constitui-se na utilização de um dispositivo 
implantável capaz de estimular de modo 
sincrônico as paredes do ventrículo esquerdo 
(VE). Um dos pontos de maior preocupação é a 
elevada taxa de não-respondedores (20%-40%). 
É necessário melhorar a seleção de pacientes 
para a TRC. A análise de fase foi desenvolvida 
para a avaliação do dissincronismo do VE pela 
cintilografia de perfusão miocárdica com 
tomografia computadorizada por emissão de 
fóton único sincronizada (GSPECT, do inglês). 
O objetivo deste projeto foi avaliar a resposta 
clínica de pacientes com insuficiência cardíaca 
(IC) submetidos à TRC pelo uso de técnicas de 
medicina nuclear (GSPECT). Consistiu em um 
estudo de intervenção que inclui pacientes 
consecutivos. Todos estes pacientes foram 
estudados pelo GSPECT dentro de até quatro 
semanas antes da implantação TRC e 6 ± 1 
mês depois do implante para comparação. 
Estes pacientes também responderam ao 
questionário sobre qualidade de vida de 
Minnesota (QM). Os dados pré e pós implante 
foram analisados como variáveis pareadas pelo 
teste t de Student considerando p<0,05 como 
significativo. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Foram recrutados 15 pacientes no período de 
julho 2015 a outubro 2017. Apenas 9 foram 
incluídos no estudo por conseguirem completar 
os exames após os seis meses do implante do 
ressincronizador. Foram analisadas as varíaveis 
cintilográficas fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo (FEVE), volume sistólico final (VSF), 
volume diastólico final (VDF), massa do VE, 
desvio-padrão (SD) e largura de banda (BW), 
assim como a duração do QRS e o escore do 
QM. Observou-se melhora significativa dos 
parâmetros VSF (206±80 vs. 158±108 ml), QRS 
(180±18 vs. 120±9 ms), massa do VE (248±65 
vs. 193±52 g) e QM (63±16 vs. 34±20). Todos 
os pacientes com critérios cintilográficos de 
dissincronismo mecânico (DM) apresentaram 
melhora clínica (queda de uma classe funcional 
NYHA, queda de 5 pontos no QM, queda de 5% 
da FEVE e do VSF). Dois pacientes 
apresentavam apenas dissincronismo elétrico 
(DE) (BW<43º) e não atingiram melhora clínica 
significativa, apesar de reduzirem a largura do 
QRS. Desta forma, A TRC é efetiva em 
melhorar sintomas de pacientes com IC grave 
associado a dissincronismo elétrico e mecânico.   
 

CONCLUSÕES: 
 
A TRC foi associada à melhora do DM e do DE, 
conforme avaliado pelo GSPECT e ECG, 
respectivamente. A análise de fase pela 
cintilografia com GSPECT foi capaz de 
identificar a presença DM na maioria dos 
pacientes com IC e bloqueio de ramo esquerdo. 
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INTRODUÇÃO: 
 
A insuficiência cardíaca (IC) trata-se de uma 
síndrome de grande prevalência, morbidade e 
mortalidade no contexto da saúde, sendo uma 
das principais causas de internação. 
Caracteriza-se por uma ineficiência no 
bombeamento de sangue pelo coração e tem 
fisiopatologia variável, podendo ser de fração de 
ejeção preservada (ICFEP) ou reduzida 
(ICFER). 
A incapacidade de realizar uma boa perfusão 
tecidual acarreta em um quadro de congestão 
pulmonar, falta de ar e dores no peito. A 
princípio, tais sintomas se fazem presentes 
durante a realização de exercício físico, 
contudo, com a evolução da doença há 
presença desses também em repouso. 
Os diversos fatores de risco associados à IC 
devem ser considerados durante toda a 
abordagem do paciente. Com ferramentas de 
estratificação do risco há a orientação do 
médico em relação às condutas necessárias e 
uso racional dos recursos no paciente.  
O score CHARM entra nesse contexto como 
uma boa opção. De acordo com o estudo feito, 
foram determinadas as principais variáveis para 
o prognóstico de IC, são eles: idade avançada, 
fração de ejeção reduzida e diabetes. Outros 
fatores como tabagismo, IMC, sexo feminino, 
entre outros contribuem para o estabelecimento 
de um prognóstico. Com tais dados há o 
estabelecimento de coeficientes para cada um 
dos fatores, e assim feito um cálculo para que 
seja feito o prognóstico de cada paciente com 
IC.   
 
 
 
 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
Foram convidados 534 participantes. Do total de 
664 que participaram da 1a fase, houve 46 
(6.9%) óbitos e não conseguimos localizar 84 
(12.7%). A adesão foi de cerca de 50%: 284 
participantes compareceram.   
Devido a profundas mudanças ocorridas no 
programa médico de família a adesão dos 
pacientes a segunda fase não foi como o 
esperado. Por exigência da procuradoria, todos 
os funcionários foram demitidos e foi realizada 
uma seleção simplificada nos meses de 
dezembro e janeiro, e no mês de fevereiro. A 
grande substituição dos profissionais dos 
módulos dificultou de sobremaneira a realização 
das visitas a contento. Além desse fator, a 
situação de violência urbana nos arredores dos 
módulos visitados se tornou um grande 
obstáculo a nossas visitas e ao comparecimento 
dos pacientes. Essa conjuntura de fatores 
comprometeu consideravelmente a segunda 
fase do estudo DIGITALIS. 

Embora tivéssemos como objetivo inicial 
a análise de dados segundo o score CHARM na 
insuficiência cardíaca, a baixa adesão dos 
pacientes levou a uma cobertura de somente 
50% dos pacientes planejados inicialmente. 
Esse fator impede qualquer análise de 
prognóstico. Essas dificuldades já forma 
antevistas pelo relatório parcial, mas que, 
infelizmente, se confirmaram com a análise de 
cobertura ao final das visitas aos módulos. 

 

 
 



 
 
 
 
CONCLUSÕES: 
 

A fase de coleta de dados da segunda fase 
do estudo DIGITALIS teve fim. Ainda que o 
objetivo final do presente trabalho não tenha 
sido alcançado, o ganho com a iniciativa da 
pesquisa e com a participação em todo esse 
processo de coleta de dados é inestimável. 
Não foi possível realizar uma análise de 
prognóstico com o score CHARM, se 
utilizando de dois momentos diferentes na 
vida de um paciente, devido a não cobertura 
mínima populacional alcançada pela 
segunda fase do estudo. Ainda assim, o 
projeto DIGITALIS demonstrou aos bolsistas 
toda a complexidade da realização de uma 
pesquisa, ensinou na prática como são 
construídos os dados e resultados que são 
lidos avidamente todos os dias em novas 
publicações.  

Comecei no estudo em 2017, ainda no ciclo 
básico da minha formação em Medicina. 
Além de aprender conceitos 
importantíssimos em epidemiologia e no 
âmbito científico pude criar vínculos com 
outros professores e expandir meu interesse 
pela pesquisa. Por meio do DIGITALIS 
apresento no mês que vem meu primeiro 
trabalho em congresso, uma análise sobre 
as medidas de massa corporal com os 
estágios iniciais da Doença Renal.  

 Inestimável a experiência de poder 
realizar uma análise de uma hipótese 
utilizando-se de dados de um projeto como o 
DIGITALIS. Projeto esse do qual eu faço 
parte, que proporciona tantos trabalhos e 
descobertas científicas.  

. 
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INTRODUÇÃO: O cuidado em saúde 
mental nos serviços públicos de saúde da forma 
como é abordado hoje é recente. Data da 
década de 70 o início de uma série de lutas e 
discussões de trabalhadores da saúde mental, 
usuários, familiares e outros que levam a 
formulação de ideias mais libertárias e humanas 
de cuidado à pessoa em sofrimento mental. 
Chamamos de Reforma Psiquiátrica o conjunto 
de transformações da prática, saberes e valores 
culturais e sociais (BRASIL, 2005).  

O processo de Reforma Psiquiátrica 
ainda está em curso no Brasil e demanda a 
construção de novos modos de estar diante da 
pessoa em adoecimento e instituindo práticas 
inovadoras de inclusão social e 
desinstitucionalização, como apontado por Bosi 
(2012).  Nesse contexto, a inovação é um 
desafio para os profissionais de saúde mental, 
pois implica a desconstrução de práticas de 
objetivação da doença mental e (re) construção 
de práticas que considerem as alteridades 
(BOSI, 2011). 

Esse desafio se estende do campo 
prático para também desafiar a formação. Para 
se ter profissionais inovadores nos serviços é 
preciso que existam práticas inovadoras de 
ensino. Dessa forma, é necessário a formação 
desses recursos humanos adequados para 
atender a demanda social, profissionais 
comprometidos com o processo de reforma 
psiquiátrica. 

Diante disto, o objetivo deste trabalho é 
investigar iniciativas nacionais de inovação no 
ensino de enfermagem psiquiátrica e saúde 

mental e sua contribuição para a consolidação 
da Reforma Psiquiátrica. Para isso tem como 
objetivos específicos: (1) Identificar experiências 
de inovação do ensino de enfermagem 
psiquiátrica/saúde mental referidas ao SUS; (2) 
Relacionar as experiências inovadoras 
identificadas com a solução de situações-
problemas enfrentadas no cotidiano dos 
serviços de saúde mental.  

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

Participaram desta pesquisa oito 
docentes de enfermagem psiquiátrica/saúde 
mental que atuam em diferentes universidades 
brasileiras. Para manter o anonimato destes 
trocamos os seus nomes reais por nomes dos 
planetas que compõe o sistema solar. Assim 
temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano e Netuno como participantes 
desta pesquisa.  

Quando olhamos para a educação 
vemos hoje a necessidade de formar 
profissionais capazes de comunicar-se, 
trabalhar em equipe e ser ágil diante de novas 
situações, um perfil este adequado as 
necessidades sociais. Essas são características 
que vão de encontro ao modelo de ensino 
tradicional, onde é marcado pela passividade, 
submissão, falta de participação e atitude crítica 
do aprendiz (Mello e Souza, 2016). 

Pensando no papel central da 
universidade, antes de pensarmos as inovações 
nas salas de aula devemos pensar as inovações 
nos currículos dos cursos. Em estudo realizado 



por Rodrigues et al (2017) foi identificado que as 
mudanças mais evidentes no currículo 
aconteceram após 2004, com a instituição da lei 
10.216 e das Diretrizes Curriculares Nacionais. 
As mudanças nos currículos estão associadas a 
respostas a políticas indutoras e externas à 
instituição e não por iniciativa das 
universidades. Essas alterações de currículo 
estão relacionadas com alterações no nome das 
disciplinas, ementa, objetivos, integração das 
disciplinas, cenários de prática, entre outros. 
Acompanhando dessa forma, as inovações da 
prática em saúde mental.  

Essas alterações refletem também no 
processo de ensino-aprendizagem. Não mais 
marcado no ensino das psicopatologias, mas 
marcados pelo ensino de relações terapêuticas 
e a comunicação. Assim a forma como os 
discentes enxergam as pessoas com 
transtornos mentais também muda, indo de 
visões que apontam medo, marginalização, 
ridicularização e maus tratos para visões que 
apontam respeito, superação dos estigmas e 
direcionando as atividades educativas 
favoráveis a condutas mais terapêuticas no 
cuidado a essas pessoas (ROMANO, 2014). 

É importante ressaltar que a maioria dos 
docentes, mesmo que ainda presos no 
diagnóstico e na psicopatologia consideram 
fundamentais como componentes curriculares 
os eixos históricos, o cuidado fundamentado na 
reforma psiquiátrica, trabalhando conteúdos tais 
como: preconceito e inclusão social, política 
nacional de atenção à saúde mental, modelo de 
atenção psicossocial e outros temas importantes 
para a formação de enfermeiros capazes de 
fortalecerem o processo de Reforma 
Psiquiátrica.  

Inovações no ensino 

Já quando questionados sobre quais 
inovações os docentes julgam imprimir na sua 
prática docente, foi possível observar quais 
estratégias estes professores têm adotado. 
Saturno diz que julga necessário se aprimorar 
em estratégias que superem o modelo 
psiquiátrico e para isso acontecer deve ocorrer 
uma internacionalização. Vênus aponta o 
alinhamento teórico-metodológico da clínica do 
cuidado de enfermagem, citando a técnica de 
júri simulado como uma inovação necessária.  

Marte diz que inova utilizando 
laboratórios, dramatizações dirigidas, vídeos, 

filmes e criação de espaços para o aluno 
desenvolver sua autonomia. Já Júpiter, utiliza 
formulários no campo de práticas, rodas de 
conversas, escalas, e a avaliação onde o aluno 
se auto-avalia. A Terra pondera que é preciso 
capacitar os docentes no caminho das práticas 
pedagógicas, oferecendo possibilidades 
metodológicas para o processo de ensino-
aprendizagem e para a avaliação. Mercúrio 
aponta as simulações clínicas como um 
caminho inovador. Netuno aponta o caminho 
das tecnologias digitais, mas com cautela para 
não distanciar do relacionamento interpessoal. E 
Urano advoga que a associação entre teoria e 
prática é fundamental nesse processo, 
destacando as  metodologias inovadoras o TBL 
(TEAM BASED LEARNING), fishball, sala de 
aula invertida entre outras.  

Trabalho com os serviços de saúde 

Para Netuno, o serviço de saúde mental 
apoia enquanto campo de estágio, os 
profissionais dos serviços auxiliam na formação 
de maneira direta e intensa. Os serviços 
acolhem os alunos, possibilitando a imersão na 
realidade social dos usuários, promovendo 
atendimentos interprofissionais e possibilitando 
a experiência prática em campo de trabalho.   

Terra aponta como fator facilitador a 
constante comunicação da equipe com os 
docentes para o desenvolvimento de atividades 
e atendimentos das duas partes. Os alunos 
participam dessa forma de todas as atividades 
terapêuticas e inclusive da reunião de equipe.  

No geral, os participantes apontam que 
os serviços participam na formação dos 
enfermeiros de forma a partilharem experiências 
nos campos práticos, inserindo os alunos nas 
atividades terapêuticas, reuniões de equipe, no 
território e levando o aluno ao contato com o 
usuário.  

Alguns docentes  apontam também para 
a formação enquanto enfermeiro generalista, 
ressaltando que a presença dos alunos nos 
espaços especializados deve ser repensada de 
forma transversal, incluindo o cuidado à saúde 
de forma integral.  

 
 

 
 



CONCLUSÕES: 
 

Diante do exposto é importante destacar 
que o processo de Reforma Psiquiátrica ainda 
está em curso no Brasil e que conta com a 
participação de toda a comunidade, inclusive a 
acadêmica.  

Outro apontamento é quanto ao 
conteúdo das disciplinas, que deixam de olhar 
para a doença e olham para o sujeito em sua 
integralidade, enxergando-o como um sujeito de 
direitos que se encontra em um estado de 
sofrimento.  

Enquanto inovação no ensino, a prática 
extramuros e nos serviços substitutivos como 
campo de ensino se mostraram bastante 
frequentes, assim como metodologias ativas de 
ensino-aprendizagem. Apenas um docente 
relatou metodologias inovadoras na avaliação 
dos alunos.  

Já os serviços de saúde mental também 
estão implicados com a formação, não só 
enquanto campo de práticas, mas também 
inserindo os discentes na programação dos 
serviços, acolhendo estes e dando espaço para 
participação nas reuniões de equipe e nas 
atividades terapêuticas realizadas com os 
usuários.  
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